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Raport „Odpowiedzialny Biznes 2012” jest siódmym z kolei opracowaniem przedstawiajàcym realizacj´ przez
Grup´ Banku Millennium zasad odpowiedzialnego biznesu. Prezentowany zakres informacji i struktura raportu
spełniajà kryteria przewidziane dla raportowania zgodnego ze standardami GRI G3.1 na poziomie aplikacji B.
ZgodnoÊç prezentowanych danych z tym standardem została potwierdzona przez Global Reporting Initiative.

èródłem inspiracji dla polityki społecznej odpowiedzialnoÊci biznesu Grupy Banku Millennium sà deklaracje
zawarte w misji i wartoÊciach zwiàzanych z jego markà. Zostały one uwzgl´dnione zarówno w opublikowanej
w roku 2012 zaktualizowanej Êrednioterminowej strategii rozwoju na lata 2013-2015, jak i w trakcie budowy
planów działalnoÊci w poszczególnych obszarach funkcjonowania Banku. Za szczególnie istotne Bank uznaje tu
kontynuowanie rozwoju w sposób zrównowa˝ony, współprac´ z Klientami w oparciu o zaufanie, szacunek
i respektowanie zasad etycznych oraz otwartoÊç i dialog ze wszystkimi grupami Interesariuszy.





List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium

Szanowni Paƒstwo,

raport „Odpowiedzialny Biznes 2012” jest siódmym z kolei opracowaniem przedstawiajàcym działania Grupy
Banku Millennium wynikajàce z realizacji zasad odpowiedzialnego biznesu. Tegoroczna edycja raportu spełnia
wymogi standardu raportowania GRI G3.1 na poziomie aplikacji B.

Mimo ˝e rok 2012 był okresem spowolnienia gospodarczego, Bank Millennium dzi´ki konsekwentnej realizacji
zało˝onych planów osiàgnàł wi´kszoÊç swoich celów biznesowych. Szczególne znaczenie Bank przywiàzywał
do działania w sposób bezpieczny i efektywny, przeciwdziałajàc zagro˝eniom, jakie niósł ze sobà okres spowolnienia
gospodarczego. Korzystajàc z doÊwiadczeƒ minionych lat, Bank uznał, ˝e aktywne kontakty ze wszystkimi
grupami Klientów sprzyjajà poprawie jakoÊci współpracy i sà po˝ytecznym elementem w procesie budowania
trwałych relacji biznesowych. Potwierdzeniem tego były wysokie oceny, jakie Bank uzyskał w minionym roku
w rankingach jakoÊci opartych na ocenach Klientów. 

W roku 2012 Bank przyjàł zaktualizowanà strategi´ Êrednioterminowà na lata 2013-2015. W oparciu
o analizy makroekonomiczne, trendy wyst´pujàce w sektorze bankowym oraz analiz´ swojej pozycji na rynku
Bank planuje, i˝ b´dzie rozwijał si´ nadal w sposób zrównowa˝ony, poprawiajàc swoje wyniki i kreujàc wartoÊç
dla Akcjonariuszy. Wszystkie inicjatywy strategiczne zało˝one w planie muszà spełniaç warunki zapewniajàce
stabilnoÊç Banku obejmujàcà: silnà baz´ kapitałowà, bezpieczny poziom płynnoÊci, sprawne zarzàdzanie ryzykiem,
ciàgłà kontrol´ kosztów oraz zoptymalizowane procesy. Wi´cej informacji o wynikach Banku w roku 2012
oraz planach na nast´pne lata znaleêç mo˝na w „Raporcie Rocznym 2012” Banku Millennium.

W minionym roku Bank przygotował i zatwierdził treÊç „Kodeksu Etycznego” Grupy Banku Millennium stanowiàcego
zbiór zasad etycznego zachowania w trakcie wykonywania obowiàzków słu˝bowych, obowiàzujàcy wszystkich
Pracowników. Jego wdro˝enie przewidziane jest na rok 2013. Bank przeprowadził te˝ proces rewitalizacji
korporacyjnej fundacji „Inspiruje nas ˚ycie”, której cele działania zostały zmodyfikowane i dostosowane do
zakładanych kierunków aktywnoÊci społecznej Banku. Mamy nadziej´, ˝e w nast´pnym raporcie b´dziemy mogli
poinformowaç o przyj´ciu i wdro˝eniu przez Bank polityki Êrodowiskowej oraz przyj´ciu strategii rozwoju
działalnoÊci CSR.

Tak jak w latach poprzednich, tak˝e w roku 2012, po dwóch półrocznych przeglàdach, Bank znalazł si´ w składzie
Indeksu RESPECT prowadzonego przez Giełd´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie, pierwszego w Europie
Ârodkowo-Wschodniej indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych. Bank został tak˝e wyró˝niony w VI Rankingu
Odpowiedzialnych Firm 2012, który wyłonił najlepsze spoÊród 500 najwi´kszych polskich przedsi´biorstw pod
wzgl´dem odpowiedzialnego zarzàdzania, dialogu z Interesariuszami oraz zaanga˝owania i innowacyjnoÊci
społecznej.

Spodziewamy si´, ˝e rok 2013 przyniesie wiele nowych wyzwaƒ. Dzi´ki systematycznemu budowaniu
przez ostatnie lata potencjału słu˝àcego wzrostowi biznesu Bank jest przygotowany do realizacji swoich celów
biznesowych w zmiennych warunkach gospodarczych. Nasze plany b´dziemy realizowali zgodnie z obowiàzujàcymi
zasadami, w oparciu o wartoÊci zwiàzane z naszà markà oraz etyczne zasady obowiàzujàce w Grupie Banku
Millennium.

Z powa˝aniem

Bogus∏aw Kott   Prezes Zarzàdu Banku Millennium
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  1. Misja, wizja i wartoÊci

Praktycznym potwierdzeniem realizacji misji, wizji i wartoÊci Banku jest uwzgl´dnienie ich zarówno w opublikowanej
w roku 2012 zaktualizowanej Êrednioterminowej strategii rozwoju na lata 2013-2015, jak i w działaniach
realizowanych na rzecz Interesariuszy. Priorytetem Banku jest prowadzenie działalnoÊci w sposób zrównowa˝ony,
oparty na zaufaniu, szacunku i respektowaniu zasad etycznych oraz na otwartoÊci i dialogu ze wszystkimi grupami
Interesariuszy.

Wizja

JesteÊmy cz´Êcià grupy finansowej o ponadnarodowej to˝samoÊci, której działania koncentrujà si´ na tworzeniu
wartoÊci w kluczowych obszarach biznesowych na rynkach z jasno okreÊlonym profilem, w oparciu o doskonałà
jakoÊç i innowacyjnoÊç w tworzeniu oraz dystrybucji produktów i usług finansowych.

Misja

Nasza misja to tworzenie wartoÊci dla Klientów poprzez oferowanie produktów i usług finansowych o najwy˝szej
jakoÊci, przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów post´powania i odpowiedzialnoÊci korporacyjnej,
oraz stabilny i efektywny rozwój zapewniajàcy Akcjonariuszom stały wzrost wartoÊci kapitału.

WartoÊci

• Zaufanie – przestrzeganie przez Bank wysokich norm etycznych i odpowiedzialnoÊç za podejmowane działania;
• Otwarcie na Klienta – poznawanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów;
• Etyka i OdpowiedzialnoÊç w dzia∏aniu;
• Doskona∏oÊç – wysoka jakoÊç Êwiadczonych usług;
• InnowacyjnoÊç – dà˝enie, poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ w obsłudze Klientów i na rynku finansowym;
• Szacunek dla Interesariuszy.
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  2. Wewn´trzne kodeksy zachowaƒ stosowane przez Bank 

Wewn´trzne kodeksy zachowaƒ sà zbiorem wytycznych dla Pracowników wyznaczajàcych standardy
profesjonalnego i etycznego zachowania. Ka˝dy Pracownik jest zobowiàzany do zapoznania si´ i przestrzegania
zasad „Kodeksu Etycznego” i „Ksi´gi Standardów Zachowania” w codziennej pracy.

Kodeks Etyczny Banku Millennium opisuje wartoÊci oraz ogólne zasady, którymi majà kierowaç si´ Pracownicy
Banku w codziennej pracy. Zawiera wymogi obowiàzujàce w relacjach z otoczeniem wewn´trznym i zewn´trznym
(m.in. Klientami, dostawcami, rynkiem), a tak˝e formułuje zasady odnoszàce si´ do przestrzegania praw człowieka
oraz prowadzenia działalnoÊci biznesowej w sposób przejrzysty i uczciwy (m.in. etyczny lobbing, zakaz korupcji,
okreÊlenie zasad reprezentowania Banku w kontaktach z instytucjami publicznymi i partiami politycznymi). Kodeks
definiuje ponadto procedur´ zgłaszania przypadków zachowaƒ nieetycznych oraz sposób jego upowszechniania
wÊród Interesariuszy wewn´trznych i zewn´trznych.

Ksi´gi Standardów dla Pracowników Grupy Banku Millennium: Ksi´ga Centrali Banku i Spółek Zale˝nych,
Ksi´ga Standardów Obsługi Klienta dla Placówek, Call Centre, Reklamacji, Punktów Obsługi Klienta Makro
oraz Ksi´ga Standardów Korespondencji Elektronicznej. Sà to zbiory najlepszych praktyk, których przestrzeganie
pozwala zapewniç wysokà jakoÊç obsługi Klientów Grupy Banku Millennium. Ksi´gi porzàdkujà zasady współpracy
pomi´dzy Pracownikami Grupy Banku Millennium w zakresie wzajemnych kontaktów, współpracy, standardu
ubioru oraz dostarczajà wytycznych dla jednostek, które kontaktujà si´ z Klientami zewn´trznymi Banku.

Polityka ZgodnoÊci. Prawa, zasady i standardy dotyczàce zapewnienia zgodnoÊci dotyczà kwestii takich jak:
przestrzeganie odpowiednich standardów post´powania rynkowego, zarzàdzanie konfliktami interesu,
uczciwe traktowanie Klientów oraz zapewnianie im właÊciwych porad (patrz: strona 71).

  3. Zewn´trzne regulacje stosowane przez Bank 

Bank prowadzi działalnoÊç na rynku regulowanym i przestrzega zasad prawnych i regulacji dotyczàcych banków.
Z punktu widzenia tematyki tego raportu istotne jest wymienienie nast´pujàcych regulacji:

Kodeks Etyki Reklamy – zdefiniowany przez Rad´ Etyki Reklamy, jest zbiorem zasad, jakimi powinni kierowaç si´
reklamodawcy w Polsce. Pracownicy Banku Millennium podejmujàc decyzje w zakresie reklamy, sà formalnie
zobowiàzani do stosowania zapisów Kodeksu.

Zasady Ładu Korporacyjnego to zbiór norm współtworzàcych system zarzàdzania i kontroli spółkà koncentrujàcy
si´ szczególnie na zakresie uprawnieƒ poszczególnych władz spółki. Ramy prawne procesu kształtowania zasad
ładu korporacyjnego, wspólnych dla wszystkich spółek publicznych w Polsce, nadajà regulacje Giełdy Papierów
WartoÊciowych w Warszawie, a w szczególnoÊci uchwalony przez Rad´ Giełdy dokument „Dobre Praktyki
spółek notowanych na GPW” (patrz: strona 71).

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej (dokument wydany przez Zwiàzek Banków Polskich). Zasady te w szczegółowy
sposób opisujà standardy, którymi powinni kierowaç si´ Pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej
pracy z klientami. 

Dyrektywa MIFID – Bank stosuje wymogi dyrektywy MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive),
która ma na celu zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej oraz zwi´kszenie konkurencyjnoÊci mi´dzy
firmami inwestycyjnymi (patrz: strona 45).
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  4. Członkostwo w organizacjach

Bank jest członkiem kilkunastu organizacji bran˝owych o regionalnej, krajowej i mi´dzynarodowej skali działania.
W kontekÊcie niniejszego raportu najwa˝niejsze z nich to:

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie, słu˝y Êrodowisku emitentów wiedzà i doradztwem w zakresie regulacji rynku
giełdowego oraz praw i powinnoÊci uczestniczàcych w nim spółek. B´dàc organizacjà eksperckà, dà˝y do szerzenia
i wymiany wiedzy umo˝liwiajàcej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. 

Zwiàzek Banków Polskich – do jego głównych zadaƒ statutowych nale˝y reprezentowanie sektora bankowego
m.in. w zakresie uregulowaƒ prawnych dotyczàcych ustawodawstwa bankowego, organizowanie wymiany
informacji pomi´dzy bankami, infrastruktury mi´dzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług
bankowych. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działajàce na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujàce zgodnie z normami polskiego prawa.

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji – jej zadaniem jest wypracowanie zaleceƒ dla Ministra
Gospodarki opisujàcych rekomendowany sposób oraz zakres wdro˝enia zasad społecznej odpowiedzialnoÊci
przedsi´biorstw w obszarze inwestycji kapitałowych (patrz: strona 48).

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN – organizacja reprezentujàca interesy polskich
przedsi´biorców prywatnych, analizuje m.in. innowacyjnoÊç polskich przedsi´biorstw, trendy rozwoju polskiej
gospodarki oraz bariery w prowadzeniu działalnoÊci gospodarczej. Opowiada si´ za równowa˝eniem celów
gospodarczych ze społecznymi, zabiega o rozwój kapitału społecznego w Polsce oraz aktywnie promuje CSR
i etyczny biznes.





B´dàc Êwiadomym wpływu na zrównowa˝ony rozwój ekonomiczny, społeczny i Êrodowiskowy, Bank okreÊlił
główne obszary swojego oddziaływania oraz zwiàzane z tym ryzyka, wyzwania i mo˝liwoÊci. Kluczowe aspekty
wpływu Banku zostały zdefiniowane przy u˝yciu matrycy zagadnieƒ CSR i dotyczà jego głównych grup
Interesariuszy.

  1. Wpływ działalnoÊci Banku na zrównowa˝ony rozwój i prawa Interesariuszy

Wpływ działalnoÊci Banku na prawa Interesariuszy

Wpływ na: Wyzwania KorzyÊci Podejmowane działania
(strona w raporcie)

Klienci Uczciwe praktyki
rynkowe, zapewnianie
bezpieczeƒstwa
powierzanych Êrodków,
oferowanie wysokiej
jakoÊci produktów, usług
i obsługi

Dost´p do usług dla osób
niepełnosprawnych

KoniecznoÊç ciàgłego
monitorowania opinii
Klientów i poprawnoÊci
działania procesów
w Banku oraz
wprowadzanie
usprawnieƒ

Zyskanie przewagi
konkurencyjnej jako Bank
z dobrà reputacjà, oferujàcy
wysoki poziom usług

Wprowadzanie
regulacji zapewniajàcych
bezpieczeƒstwo produktu
i ochron´ Êrodków
Klienta (45, 71-77)

Stałe prowadzenie
dialogu z Klientem
i odpowiadanie na jego
oczekiwania (33-39)

Zobligowanie
Pracowników
do stosowania si´
do postanowieƒ kodeksu
etycznego (10)

Pracownicy Prawo Pracownika
do uczciwego
wynagradzania,
nagradzania, stabilnoÊci
zatrudnienia i rozwoju
oraz mo˝liwoÊci
wyra˝ania opinii

Wypracowanie rozwiàzaƒ
uwzgl´dniajàcych
zarówno oczekiwania
Pracowników, jak
i mo˝liwoÊci
ekonomiczne firmy

Zyskanie zaanga˝owanych
i lojalnych pracowników
oraz reputacji dobrego
pracodawcy

Wprowadzenie
sformalizowanej
i zrównowa˝onej polityki
kadrowej (50-61)

Stworzenie mo˝liwoÊci
do prowadzenia dialogu
z Pracownikami (61-63)

Preferowanie zatrudniania
na czas nieokreÊlony (52)

Inwestorzy Przejrzystà
polityk´ informacyjnà
umo˝liwiajàcà
podejmowanie
decyzji inwestorskich 

Stworzenie
nowoczesnych platform
umo˝liwiajàcych szybkà
wymian´ informacji
pomi´dzy firmà
i inwestorami

Wzrost zaufania do firmy,
a przez to wzrost
wartoÊci marki

Stosowanie dobrych
praktyk dla Spółek
Giełdowych
oraz regularnego
raportowania.
Prowadzenie bie˝àcej
komunikacji
z Inwestorami (47-48)

II. PodejÊcie firmy do tematyki zrównowa˝onego rozwoju

13



Wpływ na: Wyzwania KorzyÊci Podejmowane działania
(strona w raporcie)

Dostawcy Zarzàdzanie łaƒcuchem
dostaw i propagowanie
wÊród dostawców
wiedzy na temat CSR

Stworzenie polityki
współpracy z dostawcami
uwzgl´dniajàcej
monitorowanie
stosowania przez nich
klauzul etycznych
i Êrodowiskowych.
Edukacja dostawców
na temat CSR

Wpływ na stosowanie
zasad zrównowa˝onego
rozwoju w całym
łaƒcuchu dostaw

Stosowanie
klauzul etycznych
i Êrodowiskowych
w umowach, gdzie mogà
mieç one zastosowanie
(49)

Społeczeƒstwo Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
poprzez realizowanie
programów społecznych
i edukacyjnych
oraz zapewnianie
dost´pu do produktów
i usług osobom
niepełnosprawnym

Udział w kompleksowym
projekcie zaanga˝owania
społecznego

Wpływ na rozwiàzywanie
problemów społecznych
(np. wykluczenia osób
niepełnosprawnych czy
starszych, niski poziom
wiedzy finansowej
w społeczeƒstwie)

Wprowadzenie
ułatwieƒ dla osób
niepełnosprawnych 
(38-39)

Programy społeczne
i edukacyjne
przeciwdziałajàce
problemowi wykluczenia
(64, 69)

Ârodowisko Monitorowanie wpływu
na Êrodowisko
i zrównowa˝one
gospodarowanie
zasobami oraz edukacj´
ekologicznà Interesariuszy

Stworzenie i wdro˝enie
polityki Êrodowiskowej
oraz kompleksowego
narz´dzia do raportowania
i monitorowania danych
Êrodowiskowych

Optymalizacja procesów
w firmie i zwiàzane z tym
oszcz´dnoÊci, np. energii,
paliw, wody 

Zmniejszenie opłat
za zanieczyszczanie
Êrodowiska

Monitorowanie zu˝ycia
zasobów i wprowadzanie
działaƒ redukcyjnych 
(79-83) 

Prowadzenie programów
edukacji ekologicznej (84)

II. PodejÊcie firmy do tematyki zrównowa˝onego rozwoju
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  2. Ryzyka wynikajàce z nieuwzgl´dniania zasady zrównowa˝onego prowadzenia biznesu 

Ryzyka zwiàzane z brakiem zgodnoÊci z zasadami zrównowa˝onego prowadzenia biznesu, tak jak inne ryzyka
charakterystyczne dla działalnoÊci Banku, sà systematycznie monitorowane. Zgodnie z zapisami Êrednioterminowej
strategii działania Banku (na lata 2013-2015) zasadnicze znaczenie dla realizacji przyj´tych planów b´dà miały
czynniki zapewniajàce stabilnoÊç Banku: utrzymanie silnej bazy kapitałowej, bezpieczny poziom płynnoÊci, sprawne
zarzàdzanie ryzykiem, ciàgła kontrola kosztów oraz zoptymalizowane procesy. Wspólnie tworzà one podstaw´
dla realizacji celów biznesowych Banku. Zwa˝ywszy na zmiennà koniunktur´ gospodarczà oraz mo˝liwoÊç
wystàpienia innych typów ryzyk (rynkowych, operacyjnych), w sytuacji znacznego odchylenia osiàganych
rezultatów od zało˝onych mo˝e byç mo˝liwa korekta planów lub ich niezrealizowanie w cz´Êci lub całoÊci.

Wpływ działalnoÊci Banku na zrównowa˝ony rozwój
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  3. Cele odnoszàce si´ do realizacji polityki CSR

Status 
Cele 2012 wykonania 

Przeglàd działaƒ CSR i zdefiniowanie strategii CSR 50%

Kodeks etyczny – stworzenie, zatwierdzenie i wdro˝enie 75%

Utrzymanie obecnoÊci w Respect Index 100%

Komunikacja na temat prowadzonej 
polityki CSR – stworzenie strony w Internecie i intranecie 100%

Raport „Odpowiedzialny Biznes 2011” certyfikowany przez GRI 100%

Współpraca z organizacjami zewn´trznymi na rzecz uwzgl´dniania 
czynników ESG (Environmental, Social, Governance) w decyzjach Inwestorów 100%

Cele 2013-2014

Stworzenie, zatwierdzenie i implementacja strategii CSR

Stworzenie, zatwierdzenie i implementacja polityki Êrodowiskowej zawierajàcej okreÊlone, 
mierzalne i monitorowane cele

Wprowadzenie narz´dzi do kompleksowego monitorowania wpływu na Êrodowisko

Włàczenie klauzul etycznych i Êrodowiskowych do wszystkich umów z dostawcami 
oraz regularne monitorowanie ich przestrzegania

Zmiana struktury organizacyjnej w obszarze CSR wraz z powołaniem Komitetu 
zło˝onego z mened˝erów obszarów kluczowych dla CSR

Zobowiàzanie do przestrzegania deklaracji odnoszàcych si´ do kwestii CSR, np. Global Compact

Utrzymanie obecnoÊci w Respect Index

Udoskonalenie procesu dialogu z Interesariuszami poprzez formalne zdefiniowanie cz´stotliwoÊci 
i formy konsultacji oraz uwzgl´dnienie wszystkich kluczowych grup Interesariuszy 

Zwi´kszenie cz´stoÊci i form komunikacji z Interesariuszami na temat realizacji polityki CSR w Banku

Współpraca z organizacjami zewn´trznymi na rzecz upowszechniania idei CSR wÊród Interesariuszy

Udział w programie zaanga˝owania społecznego





III. Parametry raportu
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Raport „Odpowiedzialny Biznes 2012” Grupy Banku Millennium został sporzàdzony w oparciu o mi´dzynarodowy
standard raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines oraz certyfikowany za zgodnoÊç
z poziomem raportowania G3.1 na poziomie B przez organizacj´ GRI. Raport odpowiedzialnoÊci społecznej
Grupy Banku Millennium jest publikowany w cyklu rocznym, poczàwszy od roku 2006. Informacje zawarte
w niniejszej publikacji dotyczà roku 2012, a dane liczbowe podane sà według stanu na dzieƒ 31 grudnia 2012 roku.
Dane liczbowe zostały zaprezentowane w oparciu o istniejàce bazy danych, bez posługiwania si´ danymi
szacunkowymi. Wsz´dzie tam, gdzie dane dotyczà innego okresu lub dokonano zmian w metodologii
ich prezentowania, fakt ten został odnotowany w treÊci raportu.

Raport zawiera informacje dotyczàce realizacji przez Grup´ Banku Millennium działaƒ wynikajàcych z zasad
prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Celem raportu jest przedstawienie informacji we wszystkich istotnych
obszarach działania Grupy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem kwestii zwiàzanych z kluczowymi Interesariuszami.

W proces przygotowywania zawartoÊci raportu zaanga˝owani byli zarówno Pracownicy Banku, jak i pozostali
jego Interesariusze, od których pochodzi informacja zwrotna dotyczàca działalnoÊci operacyjnej Banku.

Dane przedstawione w raporcie obejmujà Grup´ Banku Millennium, w której skład wchodzà: Bank Millennium,
Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Raport
nie obejmuje małych spółek infrastrukturalnych Grupy, których zakres działalnoÊci nie jest istotny dla omawianych
w raporcie zagadnieƒ.

Raport nie obejmuje te˝ informacji o działalnoÊci korporacyjnej fundacji Banku Millennium „Inspiruje nas Zycie”.
Fundacja ta w roku 2012 skupiła si´ na zmianach wewn´trznych: zmieniła statut, zakres działania i władze
oraz rozpocz´ła programowanie swojej działalnoÊci, przeprowadzajàc wÊród Pracowników Grupy konkurs
na autorskie programy. Zostanà one zrealizowane w roku 2013.

ZawartoÊç raportu za rok 2012, w porównaniu z raportami za lata poprzednie, została rozszerzona o informacje
dotyczàce sposobu zarzàdzania kwestiami CSR, opis szans i ryzyk zwiàzanych z realizacjà polityki odpowiedzialnoÊci
społecznej oraz nieraportowane dotychczas wskaêniki ekonomiczne, Êrodowiskowe i społeczne.

     Proces definiowania zawartoÊci Raportu

W proces definiowania zawartoÊci raportu zaanga˝owani byli zarówno Pracownicy, jak i pozostali Interesariusze,
od których pochodzi informacja zwrotna dotyczàca działalnoÊci Banku. Na podstawie analizy badaƒ satysfakcji
Klientów i Pracowników, pytaƒ kierowanych do Banku od zewn´trznych audytorów i jednostek badawczych,
ocen otrzymanych w rankingach CSR, rozmów z Klientami, Inwestorami, partnerami biznesowymi oraz
społecznymi wyznaczono kluczowe obszary działalnoÊci Banku w aspekcie odpowiedzialnoÊci społecznej
oraz zasi´g raportu. Przy okreÊlaniu zasi´gu raportu uwzgl´dniono ponadto zasad´ kontroli i wywierania
znaczàcego wpływu na danà grup´ Interesariuszy.

Kolejnym krokiem było sporzàdzenie matrycy istotnoÊci raportowanych kwestii. Proces ten przeprowadzono
zgodnie z wytycznymi GRI zawartymi w „Przewodniku definiowania zawartoÊci raportu”. W wyniku tej analizy
w raporcie zostały przedstawione zagadnienia, które miały wysokà wag´ zarówno dla firmy, jak i Interesariuszy.

ZawartoÊç raportu została poddana ocenie jakoÊci poprzez zastosowanie testów poni˝szych zasad:
wiarygodnoÊci (audyt raportu przez stron´ trzecià), przejrzystoÊci (raportowane kwestie przedstawione sà
w sposób zrozumiały), wywa˝enia informacji pozytywnych i negatywnych, porównywalnoÊci z poprzednimi
edycjami raportu, dokładnoÊci (szczegółowoÊç danych iloÊciowych i jakoÊciowych pozwala na rzetelnà ocen´
działalnoÊci organizacji) oraz terminowoÊci (raport wydawany jest w regularnych odst´pach czasowych).





Bank Millennium

BG Leasing w upadłoÊci Pomorskie Hurtowe 
Centrum Rolno-Spo˝ywcze SA

TBM Sp. z o.o

Lubuskie Fabryki Mebli SA

Millennium Dom 
Maklerski SA

Millennium TFI SA

Millennium Service 
Sp. z o.o. MB Finance AB Millennium 

Telecommunication
Service Sp. z o.o.

Millennium Leasing
Sp. z o.o.

74,00%

50,00%

38,39%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 98,00% 100,00% 55,00%

2,00%

podmioty zale˝ne  podmioty stowarzyszone  podmioty konsolidowane   podmioty wyceniane   podmioty 
metodà pełnà metodà praw własnoÊci niekonsolidowane

45,00%
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  1. Grupa Banku Millennium

Bank Millennium stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której wchodzà m.in.: Millennium Leasing,
Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dzi´ki swoimi spółkom zale˝nym
i firmom współpracujàcym Bank prowadzi działalnoÊç na wszystkich rynkach finansowych, zapewniajàc tym samym
swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji.

Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.
wg stanu na 31.12.2012 r.



  2. Zasi´g działalnoÊci

Bank Millennium jest spółkà Akcyjnà notowanà od roku 1992 na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie.
Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibà Centrali Banku jest Warszawa, a cz´Êç funkcji
centralnych wykonywana jest te˝ w siedzibie Banku w Gdaƒsku.

Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. Bank, dysponujàc siecià
447 placówek, obecny jest we wszystkich najwi´kszych miastach w kraju. Poza siecià placówek Bank oferuje
tak˝e usługi przez system bankowoÊci internetowej Millenet, za poÊrednictwem bankowoÊci telefonicznej
i poprzez sieç 566 własnych bankomatów. Oferujàc swoje usługi 24 godziny na dob´ i 7 dni w tygodniu, dzi´ki
tym alternatywnym kanałom dystrybucji dost´p do produktów i usług Banku na terenie Polski jest praktycznie
nieograniczony.

2.1 Obsługiwane rynki i skala działalnoÊci 

Bank Millennium jest uniwersalnym bankiem komercyjnym Êwiadczàcym swoje usługi ró˝norodnym grupom
Klientów. Ze wzgl´du na charakter oferowanych im produktów sà oni przypisani do nast´pujàcych segmentów
biznesowych:

Ofert´ Banku uzupełnia działalnoÊç spółek Grupy Banku Millennium:
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Klienci Detaliczni

Klienci Detaliczni firmy o rocznych przychodach
ze sprzeda˝y pow. 5 mln zł

Klienci Segmentu 
„Prestige”

Klienci Segmentu 
„BankowoÊç Prywatna”

Klienci Segmentu 
„Biznes”

Klienci indywidualni posiadajàcy
w Banku aktywa pow. 100 tys zł

Klienci indywidualni posiadajàcy
w Banku aktywa pow. 1 mln zł

firmy o obrotach rocznych 
do 5 mln zł

Millennium Leasing

Millennium 
Dom Maklerski

Millennium Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych

usługi leasingu

pełen wachlarz usług 
maklerskich

tworzenie i zarzàdzanie 
funduszami inwestycyjnymi

Segment Biznesowy Klienci Korporacyjni



Skala działalnoÊci biznesowej Grupy Banku Millennium (w mln zł)

                                                                                                                                                                                       2012                                             2011

Przychody operacyjne                                                                                            2 008,2                          1 950,9

Koszty operacyjne                                                                                                  1 414,4                          1 359,6

Sprzeda˝ netto                                                                                                       1 707,2                          1 752,6

Koszty osobowe                                                                                                       558,3                             540,2

Liczba Pracowników                                                                                                  6 073                             6 367

Podatek dochodowy                                                                                                 123,8                             124,6

Dotacje i darowizny                                                                                                     1,67                               1,59

Liczba oddziałów                                                                                                          447                                447

Kredyty i po˝yczki dla Klientów (netto)                                                                 40 232,2                        41 332,3

Ârodki Klientów                                                                                                       46 792                           41 424

Udział w rynku kredytów *                                                                                        6,4%                             6,5%

Udział w rynku depozytów *                                                                                     5,3%                                5%

Kapitały własne                                                                                                          4 824                             4 586

Współczynnik wypłacalnoÊci                                                                                     14,5%                          13,2%

Zysk netto                                                                                                                 472,2                             466,5

Podział zysku                                                                                                                                                          

Dywidenda                                                                                                                                                             0

Kapitał rezerwowy                                                                                                                                          100%

* udział w rynku kredytów/depozytów osób fizycznych

Szczegółowe informacje i dane finansowe dotyczàce działalnoÊci Grupy Banku Millennium znajdujà si´
w „Raporcie Rocznym Banku Millennium 2012” dost´pnym na stronie internetowej Banku.

2.2 Produkty i usługi Banku

Produkty Banku Millennium sà adresowane do wszystkich segmentów rynku: Klientów Indywidualnych,
Małych i Ârednich Przedsi´biorstw, Klientów Korporacyjnych oraz Klientów BankowoÊci Prywatnej. 

Odpowiadajàc na oczekiwania ró˝nych grup Klientów, Bank ka˝demu z segmentów oferuje inne, dostosowane
do jego potrzeb produkty. Kierunek zmian i wprowadzanych innowacji wynika bezpoÊrednio z opinii Klientów.
Bank Millennium prowadzi regularne badania poziomu satysfakcji Klienta oraz ró˝nego typu badania iloÊciowe
i jakoÊciowe, stosujàc zró˝nicowane metodologie. Informacja zwrotna pochodzàca bezpoÊrednio od
u˝ytkowników produktów jest najlepszym uzasadnieniem, a zarazem motorem wszelkich działaƒ, inwestycji
i innowacji. Proces ulepszania istniejàcych i tworzenia nowych produktów słu˝y wi´c zaspokajaniu konkretnych
potrzeb konkretnych konsumentów. 

Bank oferuje swoje usługi przede wszystkim za poÊrednictwem własnych oddziałów oraz współpracujàc
z wyspecjalizowanymi firmami poÊrednictwa finansowego. 
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                                                                                                                                   Zarzàd Banku zaproponuje 
                                                                                                                                   zatrzymanie całoÊci zysku 
                                                                                                                                   za rok 2012 w kapitale Banku
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 3. Władze Banku 

3.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwy˝szym organem władzy Banku. Walne Zgromadzenie działa na
podstawie przepisów powszechnie obowiàzujàcych, obejmujàcych w szczególnoÊci Kodeks Spółek Handlowych,
a tak˝e Prawo Bankowe, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. TreÊç Statutu Banku oraz
Regulaminu dost´pna jest na stronach internetowych Banku. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale˝y
w szczególnoÊci: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdaƒ finansowych, podejmowanie uchwał
o podziale zysku lub pokryciu strat, udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich
obowiàzków, zmiana Statutu Banku (zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami KSH), w tym podwy˝szenie
i obni˝enie kapitału zakładowego, emisja obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeƒstwa oraz
warrantów subskrypcyjnych, tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy oraz podejmowanie uchwał o ich u˝yciu,
wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, rozwiàzanie Banku lub jego
zbycie albo połàczenie, wybór likwidatorów, wszelkie postanowienia dotyczàce roszczeƒ o naprawieniu szkody
wyrzàdzonej przy zawiàzywaniu Banku lub sprawowaniu zarzàdu albo nadzoru, jak równie˝ umarzanie akcji
i okreÊlenie szczegółowych warunków umorzenia. 

Zmiany w Akcjonariacie Banku Millennium

Według stanu na 31.12.2012 Bank Millennium miał dwóch znaczàcych Akcjonariuszy, posiadajàcych ponad 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Millennium bcp, najwi´kszy prywatny bank portugalski, posiada
jako strategiczny inwestor 65,5% wszystkich akcji Banku Millennium, natomiast najwi´kszy polski fundusz emerytalny
ING OFE zwi´kszył w ciàgu 2012 roku swój stan posiadanych akcji Banku z 5,1% do 9,3%. Pozostałe akcje,
czyli 25,2% kapitału akcyjnego, sà szeroko rozproszone wÊród akcjonariatu polskiego i zagranicznego, zarówno
instytucjonalnego, jak i indywidualnego.

Akcjonariusze Banku Millennium – % udziału w akcjach

3.2 Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoÊcià Banku. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów
prawa, Statutu Banku, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu dost´pnego na stronie internetowej
Banku. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale˝y w szczególnoÊci powoływanie i odwoływanie członków Zarzàdu
Banku (zwykłà wi´kszoÊcià głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Rada Nadzorcza Banku składa si´ przynajmniej z pi´ciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczàcy, legitymuje si´ obywatelstwem polskim. Przewodniczàcy
Rady Nadzorczej nie jest jednoczeÊnie dyrektorem zarzàdzajàcym. Rada Nadzorcza liczy 11 członków (9 m´˝czyzn,
1 kobieta oraz 1 wakat). Pi´ciu członków Rady Nadzorczej jest niepowiàzanych z akcjonariuszem posiadajàcym
co najmniej 5% akcji Banku.

65,5
65,5

9,3
5,1

25,2
29,4

Millennium bcp

ING OFE

pozostali akcjonariusze
2012

2011
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Zgodnie ze Statutem Banku Rada Nadzorcza mo˝e powoływaç stałe lub doraêne komitety dla wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej sà: Komitet Audytu oraz Komitet Personalny.

3.3 Zarzàd Banku

Zarzàd Banku jest organem wykonawczym Banku i kieruje całokształtem działalnoÊci Banku. Zarzàd działa na
podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawa, Statutu Banku, uchwał Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz postanowieƒ Regulaminu czynnoÊci Zarzàdu uchwalonego przez Rad´
Nadzorczà, który jest dost´pny na stronie internetowej Banku. Do kompetencji Zarzàdu nale˝à wszystkie sprawy
niezastrze˝one dla innych organów Banku.

Zarzàd Banku składa si´ minimum z trzech członków, z których co najmniej połowa legitymuje si´ obywatelstwem
polskim. Zarzàd powoływany jest przez Rad´ Nadzorczà. Kadencja Zarzàdu trwa 3 lata. Członek Zarzàdu Banku
mo˝e byç odwołany przez Rad´ Nadzorczà w ka˝dym czasie. Zarzàd Banku Millennium liczy 8 członków.

3.4 Komitety powołane przez Zarzàd Banku

Zarzàd Banku mo˝e powoływaç komitety dla wykonywania okreÊlonych zadaƒ. W Grupie Banku Millennium
funkcjonujà nast´pujàce komitety:

Komitet Handlowy – odpowiada za koordynacj´ działaƒ sprzeda˝owych i marketingowych, a w szczególnoÊci
za weryfikacj´ osiàgni´tych rezultatów sprzeda˝owych w porównaniu z opracowanym bud˝etem, rozwój oferty
produktowej poprzez podejmowanie decyzji o wdra˝aniu nowych produktów i doskonaleniu produktów
i usług istniejàcych oraz o ich poziomach cenowych. Komitet Handlowy liczy 14 członków wykonawczych
(obszar Klientów indywidualnych) i 15 członków wykonawczych (obszar Klientów korporacyjnych);

Komitet Kapitału, Aktywów i Pasywów (11 członków wykonawczych). Odpowiada za ustalanie polityki
zarzàdzania aktywami i pasywami Banku, analiz´ struktury bilansu, ocen´ pozycji konkurencyjnej na rynku
bankowym i kondycji ekonomiczno-finansowej Banku, okreÊlanie zało˝eƒ stanowiàcych podstaw´
do wyznaczania limitów ryzyka oraz cen produktów bankowych;

Komitet Kredytowy (12 członków wykonawczych). Podejmuje decyzje kredytowe w oparciu o przepisy wewn´trzne
Banku, zatwierdza limity pre-approval oraz limity zaanga˝owania Banku wobec banków. Komitet Kredytowy jest
uprawniony do rekomendowania do Komitetu Ryzyka propozycji w zakresie zmian polityki kredytowej;

Komitet Procesów i Ryzyka Operacyjnego (18 członków wykonawczych). Ustala kierunki działania dotyczàce
zagadnieƒ zwiàzanych z jakoÊcià i efektywnoÊcià procesów realizowanych w Banku, a tak˝e za optymalizacj´
ryzyka operacyjnego;

Komitet Nale˝noÊci Zagro˝onych (8 członków wykonawczych). Odpowiada za wydawanie opinii i podejmowanie
decyzji w zakresie portfela restrukturyzacyjno-windykacyjnego Banku oraz monitorowanie ich realizacji;

Komitet Inwestycji i Kosztów (6 członków wykonawczych). Odpowiada za optymalizacj´ realizacji planów
inwestycji i kosztów Grupy Banku;

Komitet Sterujàcy Technologii Informatycznych (10 członków wykonawczych). Odpowiada za zapewnienie
spójnoÊci strategii informatycznej, w szczególnoÊci rozwoju systemów i rozwiàzaƒ informatycznych z przyj´tà
strategià Banku i jego celami biznesowymi;

Komitet Personalny (8 członków wykonawczych i 1 niewykonawczy). Odpowiada za polityk´ kadrowà Grupy
Banku Millennium;
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Komitet Ryzyka (10 członków wykonawczych). Ponosi odpowiedzialnoÊç za kontrol´ ryzyka w Grupie Banku
Millennium; 

Komitet Walidacyjny (6 członków wykonawczych i 1 niewykonawczy) odpowiada za potwierdzenie wyników
walidacji modeli ryzyka oraz kontynuacj´ wdra˝ania Êrodków okreÊlonych przez Zespół Walidacyjny
(w Departamencie Ryzyka).

3.5 Procedury zapobiegajàce wystàpieniu konfliktu interesów we władzach Banku

W Banku Millennium istniejà zdefiniowane procedury majàce na celu zapobieganie wystàpieniu konfliktu interesów
we władzach Banku:

1. Członkowie Rady Nadzorczej składajà:

• OÊwiadczenie o spełnianiu/niespełnianiu kryteriów wymaganych w odniesieniu do niezale˝nego członka Rady
Nadzorczej w rozumieniu par. 12 ust. 3 Statutu Banku (dokument dost´pny na stronie internetowej Banku) 

oraz

• Informacj´ o udziale w podmiotach spoza Grupy Kapitałowej Millennium BCP oraz Grupy Kapitałowej Banku
Millennium S.A., w tym o członkostwie w organach statutowych podmiotu (np. członek zarzàdu, rady nadzorczej
itp.) oraz posiadaniu wi´kszoÊci głosów jako udziałowiec.

2. Członkowie Zarzàdu Banku składajà na r´ce Prezesa Zarzàdu Banku oraz Przewodniczàcego Rady Nadzorczej
Banku oÊwiadczenia o niewyst´powaniu jakichkolwiek prawnych lub ustawowych przeciwwskazaƒ dla wykonywania
przez danà osob´ obowiàzków członka Zarzàdu.

JednoczeÊnie do kompetencji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej nale˝y m.in. ocena kandydatów
na członków Zarzàdu Banku. Ponadto w Banku obowiàzujà inne dokumenty regulujàce kwesti´ konfliktu
interesów, tj. „Polityka ZgodnoÊci – Zasady i Wytyczne” (patrz: strona 71) oraz „Regulamin kredytowania
osób powiàzanych z Bankiem”.

3.6 Wynagrodzenia i ocena władz Banku

W wykonaniu obowiàzujàcej uchwały Walnego Zgromadzenia co do sposobu ustalania wynagrodzenia Członków
Rady Nadzorczej Komitet Personalny Rady Nadzorczej okreÊlił wysokoÊç wynagrodzenia za udział w pracach
Rady Nadzorczej jako procent Êredniego wynagrodzenia miesi´cznego w sektorze przedsi´biorstw (stawka
podstawowa). Wynagrodzenie wypłacane jest za ka˝de posiedzenie Rady Nadzorczej na koniec miesiàca. 

Za udział w pracach stałych komitetów Rady Nadzorczej (Komitet Audytu i Komitet Personalny) ich członkowie
otrzymujà wynagrodzenie w miesiàcu, w którym komitet obradował. Wynagrodzenie to równie˝ jest okreÊlone
jako procent Êredniego wynagrodzenia miesi´cznego w sektorze przedsi´biorstw. Dodatkowo Przewodniczàcy
Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania indywidualnego nadzoru nad prawnymi aspektami funkcjonowania Banku,
Sekretarz Rady z tytułu indywidualnego nadzoru nad wykonywaniem uchwał i zaleceƒ Rady Nadzorczej
oraz Przewodniczàcy Komitetu Audytu z tytułu indywidualnego nadzoru w obszarze audytu wewn´trznego
sà równie˝ uprawnieni do otrzymywania okreÊlonych miesi´cznych kwot zwiàzanych ze stawkà podstawowà.

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeƒ dla Członków Zarzàdu nale˝y do kompetencji Rady Nadzorczej.
Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej zajmuje si´ rozpatrywaniem spraw dotyczàcych zasad wynagradzania
i wysokoÊci wynagrodzeƒ Członków Zarzàdu. Łàczne wynagrodzenie Członków Zarzàdu składa si´ z cz´Êci
stałej i zmiennej. Stałà cz´Êç stanowi wynagrodzenie zasadnicze ustalone kwotowo dla ka˝dego Członka Zarzàdu.
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Cz´Êç zmiennà wynagrodzenia mo˝e stanowiç nagroda roczna, która zale˝y od wyniku Banku w porównaniu
do rocznego bud˝etu, wyniku Banku na tle banków rówieÊniczych oraz indywidualnej oceny Członka Zarzàdu
przez Komitet Personalny.

Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej i Zarzàdu podane sà do publicznej wiadomoÊci
w „Raporcie dotyczàcym Zasad Ładu Korporacyjnego”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Banku.

3.7 Proces ewaluacji wyników działaƒ najwy˝szego organu nadzorczego

CałoÊciowej oceny działalnoÊci Rady Nadzorczej dokonuje corocznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku.
Zgodnie z § 8 p.1.pp.3 Statutu Banku udziela ono absolutorium członkom organów Banku z wykonania ich
obowiàzków. Podstawà dokonania oceny Rady Nadzorczej jest rozpatrzenie przez akcjonariuszy przedło˝onego
przez Rad´ Nadzorczà sprawozdania z działalnoÊci w minionym roku. Zawiera ono wszystkie istotne z punktu
widzenia Rady Nadzorczej oceny dotyczàce podstawowych obszarów działania Banku. Akcjonariusze wyra˝ajà
swojà wol´ poprzez głosowanie tajne, udzielajàc pokwitowania z wypełnienia obowiàzków w minionym roku
indywidualnie ka˝demu z członków Rady Nadzorczej.

3.8 Proces wyboru władz Banku

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani sà przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera
ze swego grona Przewodniczàcego, Wiceprzewodniczàcych i Sekretarza, a jej kadencja trwa 3 lata. Rada
Nadzorcza okreÊla liczb´ Członków Zarzàdu Banku oraz powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków
Zarzàdu Banku oraz ustala ich wynagrodzenie. WÊród stałych komitetów powołanych przez Rad´ Nadzorczà
jest Komitet Personalny, który w szczególnoÊci ocenia kandydatów na Członków Zarzàdu Banku, ustala warunki
zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarzàdu Banku, negocjuje zmiany warunków zatrudnienia członków
Zarzàdu Banku oraz ustala warunki ustania ich zatrudnienia.

Opis kwalifikacji i doÊwiadczenia ka˝dego z członków Rady Nadzorczej i Zarzàdu jest podawany do publicznej
wiadomoÊci na stronie internetowej Banku.

3.9 Procedury najwy˝szego organu nadzorczego dotyczàce nadzoru identyfikacji 
i zarzàdzania kwestiami ekonomicznymi, Êrodowiskowymi i społecznymi

Rada Nadzorcza Banku rozpatruje, przedkładane na jej posiedzeniach przez Zarzàd Banku, sprawozdania
dotyczàce kluczowych obszarów działania Banku. Dotyczà one przede wszystkim realizacji planu ekonomicznego,
analizy pozycji Banku na tle rynku i konkurencji, najistotniejszych ryzyk zewn´trznych, wniosków płynàcych
z audytów wewn´trznych oraz realizacji poszczególnych polityk Banku. Bie˝àce decyzje Rady odnotowywane
sà w protokołach z jej posiedzeƒ. Globalna ocena Rady Nadzorczej zawarta jest w corocznie publikowanym
„Sprawozdaniu z działalnoÊci Rady Nadzorczej Banku Millennium”. Sprawozdanie to jest publicznie dost´pne
na stronie internetowej Banku i zawiera:

1. Podsumowanie działaƒ Rady Nadzorczej oraz jej komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Personalnego;

2. Sprawozdanie z oceny sprawozdaƒ Zarzàdu z działalnoÊci Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium
oraz sprawozdaƒ finansowych Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za dany rok obrotowy,
jak równie˝ wniosku Zarzàdu dotyczàcego podziału zysku za dany rok obrotowy;

3. Zwi´złà ocen´ sytuacji Banku Millennium w danym roku z uwzgl´dnieniem oceny systemu kontroli wewn´trznej
i systemu zarzàdzania ryzykiem stosownie do wymogów „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. 

Szczegółowe informacje na temat władz i struktury Banku Millennium dost´pne sà na stronie
www.bankmillennium.pl, w sekcji O Banku – Władze Banku i ład korporacyjny.





  1. Identyfikacja Grup Interesariuszy

Grupy Interesariuszy zostały wybrane w oparciu o analiz´ działalnoÊci operacyjnej Grupy Banku Millennium.
W wyniku procesu mapowania zidentyfikowano stopieƒ oddziaływania Interesariuszy na firm´ oraz stopieƒ
oddziaływania firmy na Interesariuszy. 

Mapowanie Interesariuszy

Wyłoniono w ten sposób kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium. Sà nimi: Klienci, Pracownicy,
Inwestorzy, Partnerzy biznesowi, Otoczenie społeczne, Regulatorzy i Nadzór Rynku oraz Ârodowisko
naturalne.
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V. Kluczowi Interesariusze

wpływ Interesariuszy na działalnoÊç Grupy Banku Millennium
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Konkurencja

Audytorzy

Otoczenie społeczne

Klienci

Analitycy 
finansowi

NGO

Pracownicy
Dostawcy

Media

Akcjonariusze

Ârodowisko naturalne

Regulatorzy i Nadzór Rynku

Organizacje biznesowe

Studenci

Analitycy 
CSR

Opinia 
publiczna

kluczowi Interesariusze   pozostali Interesariusze



  2. Dialog z Interesariuszami

Firma prowadzi w sposób udokumentowany i cykliczny dialog z kluczowymi grupami Interesariuszy, który
ma przyczyniç si´ do poznania wzajemnych oczekiwaƒ.

Kanały komunikacji z Interesariuszami
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Klienci

• Oddziały
• Internet
• Infolinia
• Spotkania
• Informacje na wyciàgach
• Badania satysfakcji

Pracownicy

• Intranet
• Internet
• Gazetka wewn´trzna
• Spotkania wewn´trzne
• Badania satysfakcji
• System oceny Pracownika
• Centrum Innowacji
• Imprezy firmowe

Dostawcy

• Okresowe spotkania
• Telefon
• e-mail

Otoczenie społeczne

• Internet
• Konkursy i szkolenia
• Konferencje i seminaria
• Spotkania

Inwestorzy i Analitycy

• Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy

• Roadshows
• Konferencje
• Spotkania
• Komunikaty giełdowe

i prasowe
• Internet
• e-mail
• Telefon

Regulatorzy 
i Nadzór Rynku

• Okresowe spotkania
• Regularne raporty
• e-mail
• Telefon
• Internet

Media

• Internet
• Konferencje prasowe
• Komunikaty prasowe
• Telefon
• e-mail



  3. Kluczowe tematy wynikajàce z prowadzenia dialogu z Interesariuszami 
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Interesariusz Kanały komunikacji Cz´stotliwoÊç 
prowadzenia dialogu Zgłoszone tematy Działania Banku

Inwestorzy
i Analitycy

47-48

33-46,
84

50-63

Szczegóły
(strona raportu)

Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Roadshows i konferencje

Spotkania

Komunikaty giełdowe
i prasowe

Kontakty poprzez
internet, e-mail, telefon

raz na rok

kilka razy do roku

kilkaset razy w roku

na bie˝àco

na bie˝àco

PrzejrzystoÊç działania,
łatwy i szybki dost´p
do informacji o Banku

Stosowanie si´
do zewn´trznych
standardów dla Spółek
Giełdowych, Polityka
Compliance, zapewnienie
przejrzystoÊci
i bezpieczeƒstwa
działania, szybka wymiana
informacji przez wiele
kanałów komunikacji
z Akcjonariuszami.

Klienci Oddziały
Internet
Infolinia
Reklamacje

Badania satysfakcji
z produktów i usług
oraz jakoÊci obsługi
Klienta

Spotkania z Klientami

na bie˝àco

co miesiàc/kwartał
/rok oraz ad hoc

kilkanaÊcie razy do roku

Wysoka jakoÊç
oferowanych produktów
i usług, uczciwe praktyki
konsumenckie,
bezpieczeƒstwo
powierzonych Êrodków,
łatwoÊç w komunikacji
z Bankiem

Oferowanie
konkurencyjnych cenowo
produktów i usług
wysokiej jakoÊci zgodnie
ze zdiagnozowanymi
potrzebami Klientów 

stosowanie procedur
zapewniajàcych uczciwe
i bezpieczne zarzàdzanie
funduszami Klientów 

zapewnienie wielu
mo˝liwoÊci kontaktu
z Bankiem.

Pracownicy Intranet, wewn´trzny
portal społecznoÊciowy
(sales power) i inne
publikacje wewn´trzne

Spotkanie firmowe
z udziałem Zarzàdu

Centrum Innowacji

System oceny
Pracownika

Badania satysfakcji
i motywacji

na bie˝àco

raz do roku

kilka razy do roku

raz na kwartał

raz do roku

StabilnoÊç zatrudnienia
i mo˝liwoÊç rozwoju
zawodowego, 
uczciwoÊç wynagradzania
i nagradzania, odpowiadanie
na zgłaszane przez
Pracowników wnioski

Wprowadzenie formalnie
zatwierdzonej polityki
kadrowej wraz
z mierzalnymi celami,
które sà regularnie
monitorowane; badanie
potrzeb, motywacji
i satysfakcji Pracowników 

zapewnienie wielu
mo˝liwoÊci dwustronnej
komunikacji.
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49

64-65
68-69

79-84

Szczegóły
(strona raportu)

Interesariusz Kanały komunikacji Cz´stotliwoÊç 
prowadzenia dialogu Zgłoszone tematy Działania Banku

Dostawcy Okresowe spotkania

Telefon, e-mail

kilkaset w roku

na bie˝àco

Uczciwe zasady wyboru
i współpracy
z dostawcami

Stosowanie obiektywnych
procedur wyboru
dostawców

terminowa realizacja
postanowieƒ umowy

Otoczenie
społeczne

Oferty dotyczàce
współpracy

Konkursy i szkolenia
dla studentów

Konferencje z udziałem
przedstawicieli
społecznych i NGO

kilkaset w roku

kilkadziesiàt w roku

kilkadziesiàt w roku

Wspieranie projektów
społecznych

Merytoryczne 
i finansowe wspieranie
projektów społecznych,
ze szczególnym naciskiem
na współprac´
z organizacjami
pozarzàdowymi 

zach´canie Pracowników
do udziału w akcjach
społecznych

Ârodowisko Rankingi Êrodowiskowe

Sprawozdania
Êrodowiskowe do
organów administracji
paƒstwowej

kilkadziesiàt w roku

kilkanaÊcie w ciàgu roku

Redukowanie
negatywnego wpływu
na Êrodowisko, edukacja
ekologiczna Klientów
i Pracowników

Monitorowanie
i redukowanie wpływu
na Êrodowisko, programy
edukacji ekologicznej
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Do ka˝dej z grup kluczowych Interesariuszy adresowane sà działania, które pomagajà dostosowaç działalnoÊç
firmy do potrzeb otoczenia, w którym ona funkcjonuje.

Klienci
Działania Banku skierowane do Klientów koncentrujà si´ na dwóch głównych obszarach: zapewnieniu efektywnej
komunikacji oraz oferowaniu produktów i usług adekwatnych do ich potrzeb i odpowiedzialnych społecznie.

  1. Komunikacja z Klientami

1.1 Projekt poprawy poziomu satysfakcji Klientów 

W roku 2012 Bank Millennium kontynuował realizacj´ przyj´tej rok wczeÊniej strategii koncentracji na potrzebach
Klienta. Powołany i zrealizowany w 2011 roku mi´dzydepartamentowy projekt poprawy jakoÊci w Banku
przekształcił si´ w stałe i systematyczne działania na rzecz zapewnienia Klientom pozytywnych doÊwiadczeƒ we
współpracy z Bankiem Millennium. W ramach tych działaƒ główny nacisk poło˝ono na popraw´ jakoÊci relacji
oraz sprzeda˝y w trzech głównych obszarach, w których ma miejsce kontakt Klienta z Bankiem: w sieci oddziałów,
w call center i w bankowoÊci internetowej. WÊród przeprowadzonych projektów mo˝na wymieniç: cykliczne
badanie poziomu wdro˝enia standardów obsługi, badanie satysfakcji i opinii Klientów oraz systematycznà
weryfikacj´ wiedzy Pracowników odpowiedzialnych za kontakt z Klientami. 

Realizowane przez Bank projekty zaowocowały nie tylko poprawà wewn´trznych wskaêników jakoÊci, ale zostały
tak˝e docenione przez zewn´trzne podmioty. W 2012 roku Bank Millennium poprawił swojà pozycj´ w niezale˝nym
badajàcym jakoÊç obsługi rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, zajmujàc 1. miejsce w Polsce w kategorii „Bank
Internetowy” (awans z 3. miejsca) oraz 2. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” (awans z miejsca 3.).

1.2 Badania satysfakcji i jakoÊci obsługi Klientów

Realizowane badania oczekiwaƒ, opinii i satysfakcji Klientów słu˝à przede wszystkim do wskazywania obszarów
wymagajàcych usprawnieƒ w najwa˝niejszych dla Klienta punktach kontaktu z markà Banku Millennium.

1.2.1 Badanie satysfakcji Klientów

Jednym z podstawowych projektów badawczych przeprowadzonych w 2012 roku było badanie satysfakcji
Klientów Banku. Jak co roku badanie obj´ło Klientów wszystkich linii biznesowych korzystajàcych ze wszystkich
kanałów bankowoÊci, od bezpoÊredniej obsługi w placówce po kanały zdalne, takie jak Internet czy telefon.

Utrzymanie wysokich wyników Êwiadczy o tym, ˝e Bank spełnia wysokie standardy, jakich oczekujà Klienci.
Fakt ten potwierdzajà tak˝e rosnàce wskaêniki rekomendacji. 
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Badania satysfakcji Klientów
Klienci zadowoleni lub bardzo zadowoleni                                              2012                                             2011                                             2010

Ze współpracy z Bankiem                                                     89%                              89%                              84%

Z oferty produktowej                                                           83%                              83%                              78%

Z jakoÊci obsługi                                                                    91%                              90%                              88%

Wskaênik rekomendacji*                                                      61%                              55%                              55%

* Klienci, którzy chcà poleciç Bank znajomym lub rodzinie

1.2.2 Badania jakoÊci obsługi Klienta

W 2012 roku realizowany był bardzo intensywny program badaƒ „Mystery Shopping”. Ka˝dego miesiàca, na
zlecenie Banku, specjalnie wyszkoleni audytorzy z zewn´trznej firmy badawczej oceniali poziom jakoÊci obsługi
we wszystkich placówkach Banku Millennium. W ciàgu całego roku przeprowadzono ponad 4800 takich wizyt.

W 2012 roku kontynuowano tak˝e badania pozostałych najwa˝niejszych punktów bezpoÊredniej obsługi Klienta:
Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta oraz Pracowników BankowoÊci Internetowej odpowiedzialnych za
komunikacj´ elektronicznà z Klientami. Co miesiàc niezale˝ni audytorzy sprawdzali poziom obsługi w tych
kanałach, oceniajàc mi´dzy innymi dost´pnoÊç tych punktów kontaktu, uprzejmoÊç i zaanga˝owanie Pracowników
w rozwiàzanie spraw Klientów, ich wiedz´ oraz umiej´tnoÊci komunikacyjne. Przeprowadzone badania jakoÊci
obsługi pozwoliły stwierdziç znaczny wzrost poziomu jakoÊci obsługi w porównaniu z rokiem ubiegłym zarówno
w placówkach Banku, jak i w kanałach zdalnych. Ponownie w 2012 roku wysoki poziom usług Êwiadczonych
przez Bank Millennium uzyskał odzwierciedlenie w niezale˝nych rankingach jakoÊciowych (patrz: strona 45-46).

Badania jakoÊci i satysfakcji
                                                                                                                                            2012                                            2011                                             2010

Przeprowadzone badania                                                         16                                  18                                  35

Liczba ankietowanych Klientów                                       130 201                         256 609                         225 629

Liczba i odsetek otrzymanych odpowiedzi                         28 355                          71 829                          76 837 
                                                                                         (22%)                            (28%)                            (34%)

1.3 Zarzàdzanie reklamacjami 

W Banku Millennium proces reklamacyjny jest sformalizowany, a Klienci majà mo˝liwoÊç zło˝enia reklamacji
na wiele sposobów: w placówce Banku, listownie, telefonicznie lub za poÊrednictwem systemu bankowoÊci
internetowej Millenet. Informacja na temat mo˝liwoÊci i sposobu wnoszenia skarg jest dost´pna zarówno
na stronie internetowej Banku, jak i w regulaminie Êwiadczenia usług bankowych. Co miesiàc dokonywane sà
przeglàdy wewn´trzne dotyczàce zło˝onych reklamacji, a wnioski z nich płynàce słu˝à do wprowadzania
usprawnieƒ w procesach bankowych.

W roku 2012 Bank Millennium kontynuował podj´te w poprzednich latach działania zmierzajàce do poprawy
procesu rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów. 
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Rozwój systemu informatycznego do obsługi skarg Klientów oraz działania wdro˝one w procesie organizacji
pracy jednostki odpowiedzialnej za rozpatrywanie reklamacji przyczyniły si´ do skrócenia czasu rozpatrywania
reklamacji oraz poprawy jakoÊci obsługi Klientów.

Kolejnym etapem usprawnienia procesu były działania majàce na celu eliminacj´ przyczyn powstawania skarg
Klientów. W wyniku analizy reklamacji oraz prac podj´tych na płaszczyênie współpracy wielu jednostek w Banku
zoptymalizowano procesy wpływajàce bezpoÊrednio na przyczyny powstawania reklamacji.

Zarzàdzanie reklamacjami *
                                                                                                                                                                                                Instytucje                          Regulatorzy

                                                                                                            Ogółem                               Klienci                             zewn´trzne                            rynku

                                                                                                   2012              2011              2012              2011              2012              2011              2012              2011

Liczba zło˝onych reklamacji                 48 177   44 890    48 046          brak             83          brak             48          brak
                                                                                                                                    danych                         danych                            danych

Liczba i odsetek reklamacji 
rozwiàzanych na korzyÊç Klienta          25 708    33 249    25 669                           21                           18               
                                                             (53%)      (74%)       (53%)                         (25%)                         (38%)                

Liczba i odsetek zło˝onych reklamacji 
dotyczàcych naruszenia prywatnoÊci 
bàdê utraty danych Klienta                         277          344         276                             0                             1 
                                                          (0.06%)    (0,08%)    (0,06%)                                                              (2%)                

Liczba i odsetek reklamacji 
przeterminowanych **                          4 647                    4 625                             8                           14 
                                                             (10%)                        (10%)                         (10%)                         (29%)                

* metodologia prezentowania danych uległa zmianie w stosunku do roku 2011 ze wzgl´du na raportowanie wskaêników zgodnie 
z wytycznymi GRI.1.3 na poziomie B

** nierozwiàzanych w przewidzianym w regulaminie czasie (wydłu˝ony czas rozpatrywania reklamacji spowodowany jest koniecznoÊcià kontaktu
z instytucjami zewn´trznymi)

Reklamacje według głównych kategorii 
                                                                                                                                                                                                                                         Reklamacje
                                                                                                                                                                                                                                          dotyczàce 
                                                                                                                                                     Reklamacje                         Reklamacje                          Kanałów
                                                                                                                                                      dotyczàce                           dotyczàce                          BankowoÊci 
                                                                                                            Ogółem                            produktów                             obsługi                          Elektronicznej

                                                                                                   2012              2011              2012              2011              2012              2011              2012              2011

Liczba zło˝onych reklamacji                 48 177    44 890    44 835           brak       2760          brak         582           brak
                                                                                                             danych                       danych                       danych

Liczba i odsetek reklamacji 
rozwiàzanych na korzyÊç Klienta          25 708    33 249    24 026                       1437                         246 
                                                             (53%)      (74%)      (53%)                        (52%)                         (42%)                  

Czas rozpatrywania reklamacji

                                                                                                                                                                                         2012                                                         2011

Do 3 dni                                                                                                    9 837 (22%)                           5 311 (12%)

Od 4 do 7 dni                                                                                          14 931 (33%)                           6 495 (15%)

Powy˝ej 7 dni                                                                                          19 901 (45%)                         31 842 (73%)

Âredni czas rozpatrywania reklamacji (liczba dni)                                                        14                                        14,5



VI. Działania skierowane do Interesariuszy  I Klienci  I Komunikacja z Klientami

36

1.4 Rzetelna komunikacja marketingowa

Wszystkie reklamy i komunikaty marketingowe sà przyjazne, dostosowane do wiedzy i percepcji przeci´tnego
odbiorcy oraz zgodne z istniejàcymi przepisami i regulacjami. W komunikacji marketingowej Bank Millennium
stosuje zasady uczciwej konkurencji, szanuje interesy obecnych i przyszłych Klientów oraz rynkowych konkurentów.
Przekaz reklamowy jest tak˝e w pełni zgodny z Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego i wytycznymi
Komisji Nadzoru Finansowego. Bank przyjàł równie˝ wewn´trzne regulacje w tym zakresie. 

Pracownicy Banku Millennium podejmujàc decyzje w zakresie reklamy, sà formalnie zobowiàzani do stosowania
zapisów Kodeksu Etyki Reklamy zdefiniowanego przez Rad´ Etyki Reklamy.

Zgodnie z zasadami reklamowania usług bankowych, opracowanych przez Komisj´ Nadzoru Finansowego, reklamy
Banku Millennium nie wprowadzajà w błàd, przekazujà istotne cechy produktów i usług oraz zwiàzane z nimi
korzyÊci i koszty. Opisujà równie˝ charakter prawny i informujà o poziomie ryzyka po stronie Klienta. W przypadku,
gdy przekaz dotyczy oferty promocyjnej, reklama jasno wskazuje granicznà dat´ jej obowiàzywania. Bank Millennium
Êledzi rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczàce komunikacji marketingowej i na bie˝àco
dostosowuje si´ do nowo wprowadzonych regulacji. W 2012 roku nie odnotowano ˝adnych przypadków
niezgodnoÊci przestrzegania regulacji odnoszàcych si´ do komunikacji marketingowej. 

1.5 Zapewnienie wielu mo˝liwoÊci kontaktu z Bankiem

Klienci majà mo˝liwoÊç kontaktu z Bankiem przez wiele kanałów: sieç 447 oddziałów w całym kraju, serwis
telefoniczny, internetowy oraz bankowoÊç mobilnà.

1.5.1 TeleMillennium 

TeleMillennium, czyli telefoniczny kanał kontaktu z Bankiem, umo˝liwia składanie dyspozycji i zleceƒ dotyczàcych
obsługi produktów posiadanych w Banku, jak równie˝ pomoc w wyjaÊnieniu wàtpliwoÊci, poznaniu oferty
oraz interwencj´ w sytuacji awaryjnej. To równie˝ kanał kontaktu dla potencjalnych Klientów, którzy mogà zleciç
zało˝enie rachunku oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowego czy karty kredytowej.

W oparciu o wewn´trzne ankiety dotyczàce jakoÊci prowadzonych przez TeleMillennium rozmów oraz uwagi
zbierane w procesie monitoringu stale diagnozowane sà oczekiwania Klientów i elementy obsługi wymagajàce
usprawnieƒ. Podj´te w 2012 roku działania dostosowujàce telefoniczne centrum kontaktu z Bankiem
do oczekiwaƒ Klientów polegały przede wszystkim na:

zwi´kszeniu dost´pnoÊci TeleMillennium – poprzez skrócenie czasu oczekiwania na połàczenie z Konsultantem i
wprowadzenie mo˝liwoÊci porozumienia si´ w j´zyku angielskim;

udoskonaleniu jakoÊci obsługi Klienta – Konsultanci odbywajà szkolenia przygotowujàce ich do prowadzenia
rozmów w sposób profesjonalny, merytoryczny i oparty na zrozumieniu potrzeb Klienta;

wprowadzeniu innowacyjnych form i narz´dzi do zdalnego kontaktu z Klientem. W 2012 roku udost´pniono
Klientom nowy system automatycznej obsługi IVR, który pomaga w przyjazny sposób odnaleêç odpowiednià
opcj´ umo˝liwiajàcà samodzielnà obsług´ posiadanych produktów lub te˝ zapewnia mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
przekierowania rozmowy do Konsultanta. W przypadku, gdy czas oczekiwania si´ wydłu˝a, Klient ma mo˝liwoÊç
ustawienia oddzwonienia.

Efekt podj´tych działaƒ znalazł swoje potwierdzenie w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, gdzie Bank Millennium
zajàł 1. miejsce w kategorii „Bank Przyjazny – BankowoÊç Internetowa”. Na wynik rankingu wpłyn´ła tak˝e wysoka
ocena jakoÊci obsługi w TeleMillennium. 
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TeleMillennium
                                                                                                                                            2012                                             2011                        Zmiana 2012/2011

Liczba połàczeƒ z TeleMillennium                                 2 625 465                      2 348 823                              12%

Połàczenia z Konsultantem                                            1 418 042                      1 137 767                              25%

Ruch automatyczny                                                      1 207 423                      1 159 836                                4%

1.5.2 Telemarketing 

Telemarketing jest kanałem kontaktu odgrywajàcym kluczowà rol´ w informowaniu Klientów o nowych ofertach
dotyczàcych produktów i usług. Aby zwi´kszyç poziom zadowolenia Klientów, w 2012 roku rozpocz´to proces
wdra˝ania schematów rozmów dostosowanych do oczekiwaƒ odbiorców. Dzi´ki temu rozmowy stały si´
bardziej zindywidualizowane, a skutecznoÊç sprzeda˝y po telefonie wzrosła.

Telemarketing
                                                                                                                                   2012                                             2011                        Zmiana 2012/2011

Liczba kontaktów z Klientami                                       1 133 518                         863 525                              31%

Deklaracja zainteresowania ofertà Banku                       205 482                         176 534                              16%

1.5.3 Millenet, MilleSMS i bankowoÊç mobilna 

System bankowoÊci internetowej – Millenet

Za poÊrednictwem kanału bankowoÊci internetowej Millenet Klienci majà nast´pujàce mo˝liwoÊci skontaktowania
si´ z Bankiem:

wysyłanie wiadomoÊci – opcja dost´pna po zalogowaniu do Millenet. Drogà tà przesyłane sà pytania dotyczàce
produktów i usług bankowych, reklamacje oraz sugestie dotyczàce działania poszczególnych funkcjonalnoÊci
systemu. Sugestie te sà przez Bank dokładnie analizowane i brane pod uwag´ przy planowaniu kolejnych zmian
i udoskonaleƒ systemu transakcyjnego;

formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku – opcja dost´pna bez logowania si´. Poprzez ten kanał,
przeznaczony głównie do kontaktu z potencjalnymi Klientami, przychodzà przede wszystkim zapytania o produkty
i usługi oraz oferty współpracy. Czas odpowiedzi na przesłane wiadomoÊci jest bardzo krótki – Klienci otrzymujà
odpowiedê zazwyczaj w ciàgu jednego dnia roboczego;

czat na stronie internetowej Banku – jest opcjà pomocy dla potencjalnych Klientów w wyborze odpowiedniego
konta oraz słu˝y zaprezentowaniu procesu otwierania konta. 

BankowoÊç mobilna i MilleSMS

Wprowadzona w 2011 roku aplikacja bankowoÊci mobilnej stwarza Klientom mo˝liwoÊç kontrolowania finansów
24 godziny na dob´ przez 7 dni w tygodniu. Usługi bankowoÊci mobilnej sà systematycznie rozwijane, dodawane
sà nowe funkcjonalnoÊci (takie jak np. wyszukiwarka placówek i bankomatów, mo˝liwoÊç zastrzegania karty bàdê
obejrzenia nadchodzàcych płatnoÊci, kursy wymiany walut), tak by Klienci w pełni mogli korzystaç z tego kanału
komunikacji.

Klienci majà równie˝ mo˝liwoÊç korzystania z serwisu powiadomieƒ MilleSMS, dzi´ki czemu sà na bie˝àco
informowani o operacjach na koncie, kartach, kredytach, etc. 
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Klienci bankowoÊci internetowej i mobilnej 
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Klienci korzystajàcy z Millenetu                                                                           1 433 726                      1 238 385
                                                                                                                               (54%)                           (51%)

Klienci korzystajàcy z MilleSMS                                                                              198 580                         171 673
                                                                                                                               (32%)                           (33%)

Klienci korzystajàcy z wyciàgów on-line                                                                  670 693                         458 396
                                                                                                                               (67%)                            (55%)

Klienci korzystajàcy z bankowoÊci moblinej                                                              51 395                           28 278
                                                                                                                                 (8%)                              (5%)

Zapytania w Millenet dot. funkcjonalnoÊci systemu                                                   19 378                           23 353

Zapytania w Millenet dot. produktów i usług                                                            22 856                           24 372

Zapytania poprzez formularz kontaktu                                                                       4 958                             5584

1.6 Dost´pnoÊç usług

Bank, dysponujàc siecià 447 placówek, obecny jest we wszystkich najwi´kszych miastach w kraju. Poza siecià
placówek Bank oferuje tak˝e usługi przez system bankowoÊci internetowej Millenet, za poÊrednictwem bankowoÊci
telefonicznej i poprzez sieç 566 własnych bankomatów. Dzi´ki tym alternatywnym kanałom dystrybucji dost´p do
produktów i usług Banku na terenie Polski jest praktycznie niegraniczony. Bank oferuje równie˝ dost´p do
swoich produktów i usług osobom niepełnosprawnym poprzez zapewnienie:

• dost´pu do placówek – placówki z utrudnionym dost´pem (np. schodami) wyposa˝one sà w składane podjazdy
dla osób niepełnosprawnych lub dzwonki, za pomocà których mo˝na wezwaç Pracownika, który udzieli pomocy
osobie niepełnosprawnej;

• bankomatów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjà wzroku i ruchu (m.in. na wózkach inwalidzkich)
Osoby niepełnosprawne ruchowo mogà u˝ywaç klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok
ekranu, co powoduje, ˝e nie muszà one si´gaç zbyt wysoko w okolice ekranu. Osoby z niepełnosprawnoÊcià
wzroku mogà natomiast korzystaç ze specjalnego kontrastowego trybu ekranu oraz z komunikatów głosowych
po podłàczeniu słuchawek do bankomatu;

• funkcji powi´kszania tekstu – aplikacja Millenet, czyli elektroniczny kanał dost´pu do konta bankowego, zawiera
przycisk A+, który pozwala na powi´kszenie prezentowanego tekstu, co umo˝liwia korzystanie z tej aplikacji
osobom niedowidzàcym;

• obsługi telefonicznej – Klienci korzystajàcy z Infolinii Banku mogà korzystaç z funkcji komend głosowych podczas
obsługi telefonicznej, zamiast u˝ywaç klawiszy numerycznych telefonu;

• udogodnieƒ w podpisywaniu umów – osoby niewidome czy niedowidzàce lub osoby, które nie potrafià czytaç,
majà mo˝liwoÊç samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecnoÊci dwóch Pracowników placówki lub
Êwiadka – osoby zaufanej Klientowi. W takich przypadkach mo˝liwe jest odczytanie umowy przez Pracownika
placówki i/lub, w przypadku obsługi Klienta, który nie pisze, zło˝enie przez Klienta podpisu za pomocà odcisku palca;

• standardów obsługi osób niepełnosprawnych – ka˝dy Pracownik placówki zobowiàzany jest zapoznaç si´
ze szczegółowymi wytycznymi na temat obsługi Klientów niepełnosprawnych, które zawarte sà w „Ksi´dze
Standardów Obsługi Klienta w Placówkach Banku Millennium”.
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Dost´pnoÊç usług
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Placówki z dost´pem dla osób niepełnosprawnych

Całkowita liczba placówek                                                                                            447                                447

Liczba placówek z dost´pem dla osób niepełnosprawnych *                                         390                                447

Odsetek placówek z dost´pem dla osób niepełnosprawnych *                                   87%                            100%

* zmiana metodologii obliczeƒ: w 2011 – obliczenia dokonane na podstawie deklaracji otrzymanych od Pracowników oddziałów; 
w 2012 – obliczenia na podstawie dokonanego przeglàdu infrastruktury oddziałów

Bankomaty

Liczba bankomatów                                                                                                     566                                571

Liczba bankomatów z dost´pem dla osób niepełnosprawnych                                     505                              509

Odsetek bankomatów z dost´pem dla osób niepełnosprawnych                                89%                              89%

  2. Produkty i usługi odpowiedzialne społecznie

2.1 Klienci indywidualni 

Karta kredytowa WWF Millennium MasterCard

Karta kredytowa WWF Millennium MasterCard Banku Millennium była pierwszà na rynku kartà kredytowà affinity
zwiàzanà z ideà ochrony Êrodowiska. Beneficjentem karty jest WWF Polska, najwi´ksza mi´dzynarodowa fundacja
zajmujàca si´ ochronà przyrody. Ka˝dy posiadacz karty Kredytowej WWF Millennium MasterCard mo˝e aktywnie
zaanga˝owaç si´ w działalnoÊç na rzecz ochrony przyrody, płacàc kartà za codzienne zakupy.

Bank Millennium przekazuje na konto Fundacji połow´ opłaty rocznej za pierwszy rok u˝ytkowania ka˝dej karty
oraz okreÊlony procent od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami w sklepach lub punktach usługowych.
Dodatkowo karta wykonana jest z przyjaznego dla Êrodowiska poliestru PETG, który ulega utylizacji. 

Konto osobiste „Dobre Konto”

Ciàgły wzrost cen ˝ywnoÊci, paliw i innych produktów to realny problem, z którym zmaga si´ wi´kszoÊç polskich
gospodarstw domowych. Bank Millennium proponuje Klientom konto osobiste „Dobre Konto”, które oprócz
bardzo atrakcyjnych opłat i prowizji oferuje tak˝e zwrot cz´Êci wartoÊci wydatków na zakupy. 

Płacàc kartà do konta w supermarketach i sklepach spo˝ywczych oraz na stacjach paliw, Klient mógł otrzymaç
zwrot 3% wydatków do 50 zł co miesiàc. Z kolei przy zapłacie kartà do Konta Internetowego za zakupy we
wszystkich punktach handlowo-usługowych, dost´pny był zwrot 1% łàcznej kwoty płatnoÊci do 760 zł rocznie.

Limit w koncie osobistym 

Jako uzupełnienie kont osobistych Bank oferuje Klientom mo˝liwoÊç korzystania z limitu w koncie, który jest
nieoprocentowany, je˝eli korzysta si´ z niego do 7 dni w miesiàcu. Klienci mogà w ten sposób finansowaç bie˝àce
i niespodziewane wydatki bez odsetek. Mo˝liwoÊç ta to znaczàce zwi´kszenie poczucia komfortu i bezpieczeƒstwa
finansowego, zwłaszcza dla tych gospodarstw domowych, które z trudem domykajà swój bilans finansowy
pod koniec ka˝dego miesiàca.
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Po˝yczka gotówkowa 

W wyniku badania oczekiwaƒ Klientów dotyczàcych po˝yczek gotówkowych zmodyfikowano produkt tak,
by uwzgl´dniał oczekiwania i potrzeby Klientów zwiàzane z tà formà finansowania. Od paêdziernika 2012 roku
ka˝dy po˝yczkobiorca dostaje od Banku Millennium Gwarancj´ Najni˝szego Oprocentowania. Gwarancja ta
oznacza, ˝e je˝eli w ciàgu 30 dni od zawarcia umowy Klient znajdzie dla takiej samej kwoty i okresu kredytowania
taƒszà ofert´ oraz przedstawi jà wraz z pozytywnà decyzjà kredytowà, Bank zwróci mu ró˝nic´ zapłaconych
odsetek oraz obni˝y oprocentowanie do poziomu, jaki otrzymał w innym banku. Oferta ta jest wyjÊciem
naprzeciw oczekiwaniom Klientów zwiàzanym z cenà produktu, szczególnie w obliczu kryzysu ekonomicznego.

W celu rozszerzenia dost´pnoÊci do produktu Po˝yczka Gotówkowa została wzbogacona o szereg ofert
specjalnych dla okreÊlonych grup zawodowych. Dzi´ki tym udogodnieniom pracownicy wybranych bran˝ mogà
uzyskaç po˝yczk´ w sposób łatwiejszy i bardziej dostosowany do specyfiki wykonywanego zawodu. Ponadto
dla wszystkich Klientów uproszczone zostały zasady dotyczàce wymagaƒ dokumentowych, jak równie˝ procesu
ich weryfikacji.

W celu obni˝enia obcià˝eƒ finansowych zwiàzanych z posiadaniem produktu kredytowego okres spłaty Po˝yczki
został wydłu˝ony o rok, do 84 miesi´cy. Obecnie taki okres kredytowania wybierany jest przez ok. 30%
Klientów wnioskujàcych o Po˝yczk´ Gotówkowà. 

Manager Finansów – narz´dzie do zarzàdzania domowym bud˝etem

Ka˝dy u˝ytkownik konta z dost´pem do systemu bankowoÊci internetowej Millenet ma do dyspozycji swojego
osobistego Managera Finansów. Nowe narz´dzie, liczàc i prezentujàc dane na wykresach, pomaga zarzàdzaç
domowym bud˝etem posiadacza rachunku. 

Manager Finansów jest aplikacjà typu Personal Finance Management (PMF). Automatycznie kategoryzuje, sortuje,
zestawia, analizuje oraz wizualizuje zarówno transakcje historyczne (do roku wstecz), jak i bie˝àce (operacje
bankowe, przelewy i transakcje kartowe w trakcie autoryzacji i rozliczone). Daje Klientom mo˝liwoÊç lepszej
kontroli miesi´cznych przychodów i wydatków.

Karta Millennium MasterCard prepaid – nowa formuła kieszonkowego

Karta Millennium MasterCard prepaid umo˝liwia edukacj´ finansowà dzieci od 13. roku ˝ycia oraz nauk´
rozsàdnego wydawania pieni´dzy.

Karta mo˝e byç wielokrotnie doładowywana przez rodzin´ i znajomych. Mo˝na nià dokonywaç transakcji
do wysokoÊci wpłaconych Êrodków. Razem z kartà jej u˝ytkownik otrzymuje dost´p do systemu bankowoÊci
internetowej. W ten sposób mo˝e sam sprawdzaç swoje wydatki, tak˝e w podziale na kategorie za pomocà
Managera Finansów. Równie˝ rodzic po zalogowaniu si´ na swoje konto mo˝e zobaczyç, jak dziecko gospodaruje
powierzonymi mu pieni´dzmi. 

Wyciàgi elektroniczne

Wyciàg elektroniczny jest zakładany domyÊlnie dla ka˝dego nowego Klienta otwierajàcego rachunek bie˝àcy
w Banku Millennium. Dzi´ki temu pomimo przyrostu Klientów spada zu˝ycie papieru.
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WartoÊç produktów i usług odpowiedzialnych społecznie (Klienci Indywidualni)

                                                                                                                                         2012                                                                               2011

                                                                                                                                                              % udział                                                                        % udział 
                                                                                                                                           produktu w portfelu                                                     produktu w portfelu 
                                                                                                                                       wszystkich produktów                                                  wszystkich produktów
                                                                                                   WartoÊç produktu                      z danej grupy              WartoÊç produktu                       z danej grup

Karta WWF                                                    1 368 szt.                    0,29%                1 702 szt.                    0,35%

Karta Millennium MasterCard prepaid               430 szt.                     100%                  brak produktu                  brak produktu

Dobre Konto                                              355 tys. szt.                       29%            183 tys. szt.                       16%

Po˝yczka Gotówkowa                         1 959 286 398 zł                       54%    1 782 615 078 zł                       52%

                                                                                                                                                                    2012                                                                               2011

                                                                                                                                     Liczba i odsetek u˝ytkowników

Manager Finansów                                                                           503 456 
                                                                                                          (35%)                                              brak produktu

Wyciàgi on-line                                                                                 670 693                                                 458 396 
                                                                                                          (67%)                                                    (55%)

2.2 Klienci linii Prestige i bankowoÊci prywatnej

Bank Millennium posiada w ofercie „zielone” fundusze inwestycyjne: 

Fundusz New Energy Black Rock 

Fundusz inwestuje w papiery udziałowe spółek z sektora nowych technologii energetycznych. Sà to spółki,
których działalnoÊç wià˝e si´ z energià ze êródeł alternatywnych oraz technologiami energetycznymi, w tym
odnawialnymi êródłami energii, paliwami alternatywnymi, wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego, technologiami materiałowymi, magazynowaniem energii oraz technologiami
wspomagajàcymi wytwarzanie energii.

Fundusz Inwestors Zmian Klimatycznych 

Inwestuje głównie w obszarach biznesowych zajmujàcych si´ ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych
na Êrodowisko oraz usuwaniem ich skutków (czyste technologie, odnawialne i alternatywne êródła energii,
zapobieganie i zarzàdzanie kl´skami ˝ywiołowymi, ekologiczny transport ludzi i towarów).

Fundusz HSBC Climate Change 

Inwestuje w papiery wartoÊciowe spółek prowadzàcych działalnoÊç w dziedzinach majàcych zwiàzek ze zmianami
klimatycznymi, takich jak produkcja energii ze êródeł alternatywnych, oszcz´dzanie wody i energii, minimalizacja
iloÊci odpadów i Êcieków, produkcja emitujàca małe iloÊci zwiàzków w´gla i modernizacja zakładów przemysłowych.

Fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia 

Fundusz koncentruje si´ na spółkach, które prowadzà działalnoÊç zwiàzanà z energetykà, szeroko rozumianà
ochronà zdrowia i ochronà Êrodowiska naturalnego.
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2.3 Klienci bankowoÊci hipotecznej 

Preferencyjne kredyty hipoteczne – Rodzina na swoim

Celem wprowadzenia do oferty Banku preferencyjnych kredytów hipotecznych udzielanych w ramach rzàdowego
programu „Rodzina na swoim” było umo˝liwienie realizacji potrzeb mieszkaniowych jak najszerszej grupie
Klientów. Bank dostosował ofert´ kredytów hipotecznych do potrzeb odbiorców po nowelizacji ustawy
w sierpniu 2011 roku. Do grona beneficjentów dołàczono osoby niepozostajàce w zwiàzkach mał˝eƒskich. 

Ułatwienia w procesie kredytowania

Wst´pna Ocena Kredytowa – daje Klientowi informacj´ o mo˝liwoÊci uzyskania kredytu na wnioskowanà
kwot´ bez ponoszenia kosztu wyceny nieruchomoÊci (wystarczajàce jest dostarczenie oÊwiadczenia o wartoÊci
nieruchomoÊci).

Usługa powiadomieƒ SMS – Klienci wnioskujàcy o kredyt hipoteczny otrzymujà SMS informujàcy o przyznaniu
kredytu 24 godziny po podj´ciu decyzji przez analityka.

WartoÊç produktów odpowiedzialnych społecznie (Klienci bankowoÊci hipotecznej)

                                                                                                                                         2012                                                                               2011

                                                                                                                                                              % udział                                                                        % udział
                                                                                                                                           produktu w portfelu                                                    produktu w portfelu 
                                                                                                                                       wszystkich produktów                                                  wszystkich produktów 
                                                                                             WartoÊç produktu (zł)                      z danej grupy        WartoÊç produktu (zł)                        z danej grup

Rodzina na Swoim                                  1 888 371 247                    6,94%        1 367 030 737                    4,84%

2.4 Klienci korporacyjni

Program finansowania rozwoju energii zrównowa˝onej w Polsce PolSEFF 

Celem Programu zarzàdzanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) jest wspieranie inwestycji
przynoszàcych oszcz´dnoÊci energii. PolSEFF oferuje małym i Êrednim firmom dost´p do finansowania i wiedzy
niezb´dnej przy realizacji projektów inwestycyjnych zwi´kszajàcych efektywnoÊç energetycznà przedsi´biorstwa
lub wykorzystujàcych odnawialne êródła energii. 

Je˝eli przedsi´wzi´cie kwalifikuje si´ do Programu PolSEFF, tzn. w jego wyniku uzyskana zostanie oszcz´dnoÊç
zu˝ycia energii w wysokoÊci minimum 20%, mo˝e byç finansowane kredytem lub leasingiem Eko Energia
i otrzymaç premi´ inwestycyjnà ze Êrodków EBOiR w wysokoÊci 10-15% kwoty finansowania. Przedsi´biorca
uzyskuje równie˝ profesjonalne doradztwo in˝ynierów i ekspertów finansowych specjalizujàcych si´
w inwestycjach z obszaru efektywnoÊci energetycznej oraz energii odnawialnej, a przy bardziej zło˝onych
projektach – bezpłatny audyt energetyczny. 

Program PolSEFF nakłada na Bank kredytujàcy i beneficjentów ograniczenia dotyczàce finansowania działaƒ
szkodliwych społecznie – wskazanych na LiÊcie Wyłàczeƒ Ârodowiskowych EBOiR. Wprowadzone
ograniczenia zobowiàzujà wszystkich Kredytobiorców do niewykorzystywania Êrodków pochodzàcych z kredytu
na przedsi´wzi´cia zwiàzane przede wszystkim z pracà przymusowà oraz wszelkà dyskryminacjà w pracy
oraz produkcjà i handlem ró˝nymi Êrodkami powszechnie uznanymi za substancje niebezpieczne oraz szkodliwe
dla Êrodowiska. Ponadto Kredytobiorcy zobowiàzani sà do prowadzenia działalnoÊci z uwzgl´dnieniem przepisów
ochrony Êrodowiska i innymi regulacjami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa oraz zgodnie z zasadami
współ˝ycia społecznego.
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Kredyt technologiczny

Z kredytu technologicznego mogà skorzystaç firmy z sektora małych i Êrednich przedsi´biorstw. Mo˝e byç on
przeznaczony na realizacj´ inwestycji technologicznej polegajàcej na zakupie obcej lub wdro˝eniu własnej nowej
technologii, która jest stosowana na Êwiecie nie dłu˝ej ni˝ 5 lat, a nast´pnie na uruchomieniu produkcji nowych
bàdê znaczàco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wprowadzanie na rynek nowoczesnych rozwiàzaƒ
wpływa na popraw´ konkurencyjnoÊci polskich firm, podniesienie efektywnoÊci produkcji, ograniczenie zu˝ycia
materiałów i emisji szkodliwych substancji do Êrodowiska. 

Współpraca z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej

Od wielu lat Bank Millennium współpracuje z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej przy realizacji dwóch
preferencyjnych linii kredytowych: 

1. Inwestycji w zakresie szkół wiejsko-gminnych. Kredyty te adresowane sà przede wszystkim do jednostek
samorzàdu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Mogà byç przeznaczone na budow´, przebudow´
lub remont i wyposa˝enie wiejsko-gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół
rolniczych. Kredyty mogà finansowaç równie˝ wydatki obejmujàce budow´, przebudow´ lub remont infrastruktury
szkolno-oÊwiatowej, np. boiska, sale gimnastyczne, baseny oraz otoczenie i zagospodarowanie tych obiektów;

2. Inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach
wiejskich. Z kredytów mogà skorzystaç jednostki samorzàdu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego
realizujàce przedsi´wzi´cia w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg publicznych gminnych
i powiatowych.

Fundusz jest organizacjà pozarzàdowà. Za cel stawia sobie rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszarów
wiejskich oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej małej i Êredniej przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich.
W ramach swojej działalnoÊci Fundusz udziela preferencyjnych kredytów (za poÊrednictwem banków) oraz
udziela dotacji i por´czeƒ kredytowych. Wszystkie finansowane projekty muszà byç zlokalizowane na obszarach
wiejskich, rozumianych jako tereny leÊne, rolne i otwarte osiedla wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkaƒców. 

WartoÊç produktów odpowiedzialnych społecznie (Klienci korporacyjni)

                                                                                                                                         2012                                                                               2011

                                                                                                   WartoÊç produktu                                                         WartoÊç produktu                                           
                                                                                                                (w mln zł)                Liczba projektów                           (w mln zł)                Liczba projektów

PolSEFF                                                                 70,14                         205                      13,53                           17

Kredyt technologiczny                                           29,53                             5                             6                             1

Kredyty EFRWP                                                      3,58                             9                        5,21                           11
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2.5 Mikrobiznes 

Kredyt Hipoteka na rozwój firmy

Kredyt ten jest udzielany na finansowanie bie˝àcych potrzeb przedsi´biorców i refinansowanie kredytów
udzielonych na prowadzenie działalnoÊci gospodarczej w innych bankach. Produkt jest alternatywà dla innych
form finansowania bie˝àcej działalnoÊci firmy.

Ułatwienia w dost´pie do produktów i usług

Kredytowanie na podstawie historii współpracy z Bankiem. W takiej sytuacji nie sà wymagane dokumenty
finansowe Klienta, co stanowi du˝e ułatwienie w codziennym prowadzeniu biznesu.

Aplikacja na urzàdzenia moblilne – Klienci biznesowi majà mo˝liwoÊç pełnej obsługi rachunków firmowych
za poÊrednictwem urzàdzenia mobilnego.

Brak koniecznoÊci dostarczania dokumentów rejestrowych firmy w procesach otwarcia rachunków –
w sytuacji kiedy Bank mo˝e samodzielnie sprawdziç dane w oparciu o dost´pne bazy.

Dost´pna oferta leasingowa – istnieje mo˝liwoÊç skorzystania z oferty leasingowej przez firmy bez historii
kredytowej.

Produkty umo˝liwiajàce obni˝enie kosztów prowadzenia działalnoÊci

Rachunek „Biznes Start” – dla Klientów rozpoczynajàcych działalnoÊç gospodarczà. Bank nie pobiera wielu opłat
i prowizji, aby nie obcià˝aç dodatkowymi kosztami powstajàcej działalnoÊci gospodarczej.

Rachunek „Biznes Profesja” – rachunek z niskimi opłatami dla osób wykonujàcych wolne zawody.

Kredyt w rachunku bie˝àcym – mo˝liwoÊç skorzystania z kredytu w rachunku bie˝àcym bez prowizji
przygotowawczej oraz bez naliczenia odsetek za 7 dni w ka˝dym miesiàcu, w sytuacji spłaty zadłu˝enia przez
Klienta po tym okresie.

WartoÊç produktów 
odpowiedzialnych społecznie (Mikrobiznes)

                                                                                                                                         2012                                                                               2011

                                                                                                                                                              % udział                                                                         % udział 
                                                                                                                                           produktu w portfelu                                                     produktu w portfelu 
                                                                                                                                        wszystkich produktów                                                  wszystkich produktów 
                                                                                                   WartoÊç produktu                      z danej grupy               WartoÊç produktu                       z danej grup

Hipoteka na Rozwój Firmy                          8 747 tys. zł                     100%             brak produktu              brak produktu

Kredyt w rachunku bie˝àcym                  105 994 tys. zł                     100%          89 935 tys. zł                     100%

Rachunek „Biznes Start”                                33 016 szt.                       31%              29 584 szt.                       26%
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  3. Zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej – dyrektywa MiFID

Bank stosuje wymogi dyrektywy MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive), która ma na celu
zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej oraz zwi´kszenie konkurencyjnoÊci mi´dzy firmami inwestycyjnymi.
Informacje na temat wdro˝enia dyrektywy sà publicznie dost´pne na stronie internetowej Banku.

Zgodnie z wymogami dyrektywy MiFID Bank jest zobowiàzany przekazywaç Klientom informacje adekwatne
do ich wiedzy i doÊwiadczenia zwiàzanego z inwestowaniem w instrumenty i produkty finansowe. Bank jest
równie˝ zobowiàzany do działania w najlepiej poj´tym interesie Klienta oraz do przekazywania Klientom
informacji o charakterystyce i ryzykach zwiàzanych z poszczególnymi instrumentami i produktami finansowymi.

Ka˝dy Klient Banku dokonujàcy transakcji w zakresie instrumentów i produktów finansowych oraz korzystajàcy
z usług inwestycyjnych lub usługi prowadzenia rachunku papierów wartoÊciowych zostaje przypisany do jednej
z trzech nast´pujàcych kategorii Klienta według zasad MiFID: Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego lub
Uprawnionego Kontrahenta. Klientom Profesjonalnym przysługuje zakres obowiàzków w´˝szy ni˝ dla Klientów
Detalicznych i zgodnie z dyrektywà MiFID Bank zakłada, ˝e Klienci Profesjonalni posiadajà odpowiedni poziom
wiedzy i doÊwiadczenia pozwalajàcy na prawidłowà ocen´ ryzyka zwiàzanego z dokonywanymi decyzjami
inwestycyjnymi. Raz do roku Bank dokonuje przeglàdu klasyfikacji Klientów Profesjonalnych i w razie potrzeby
dokonuje zmiany kategorii na Klienta Detalicznego.

Klient Detaliczny, któremu przysługuje najszerszy zakres obowiàzków ze strony Banku, jest poddawany ocenie
odpowiednioÊci, majàcej na celu stwierdzenie, czy posiada on doÊwiadczenie i wiedz´, aby prawidłowo oceniç
ryzyko zwiàzane z danym instrumentem lub produktem finansowym czy Êwiadczonà mu usługà inwestycyjnà. 

Na podstawie informacji udzielonej przez Klienta Bank przeprowadza ocen´ odpowiednioÊci przed rozpocz´ciem
Êwiadczenia usług inwestycyjnych oraz w dowolnym momencie na wniosek Klienta. Ponadto raz do roku
Bank proponuje dokonanie aktualizacji informacji niezb´dnych do przeprowadzenia oceny odpowiednioÊci
instrumentów i produktów finansowych Klienta.

Bank Millennium wprowadził do katalogu produktów obj´tych MiFID wszystkie produkty inwestycyjne i instrumenty
finansowe oferowane Klientom detalicznym, równie˝ te dost´pne w formie polis ubezpieczeniowych z funduszami
inwestycyjnymi oraz lokat strukturyzowanych, chocia˝ Dyrektywa MiFID oraz akty prawne implementujàce
Dyrektyw´ na gruncie prawa polskiego nie nakładajà takiego obowiàzku. 

  4. Główne produkty i usługi wyró˝nione ze wzgl´du na wysokà jakoÊç

Najlepszy bank internetowy według magazynu „Global Finance” 

W lipcu Bank Millennium po raz kolejny zajàł pierwsze miejsce w kategoriach „Najlepszy bank internetowy dla
klientów indywidualnych w Polsce” oraz „Bank oferujàcy najlepszà internetowà obsług´ lokat, kredytów i inwestycji
w Europie Ârodkowo-Wschodniej”. Nagrody zostały przyznane przez niezale˝ny magazyn finansowy „Global
Finance”.

Bank na Medal – najlepsza jakoÊç obsługi

Bank Millennium znalazł si´ w gronie „Banków na Medal” tygodnika „Wprost” – najlepiej ocenionych instytucji
w Programie JakoÊç Obsługi. Najlepsze banki zostały wyłonione na podstawie danych o zmianach, jakich dokonały
na przestrzeni trzech ostatnich lat. Ocenie poddano ofert´ banku, organizacj´ i czas obsługi. 

Bank Millennium jest jednym z 5 banków, które otrzymały ponadprzeci´tne oceny klientów, oraz znalazł si´
w grupie instytucji, których oferta w ciàgu ostatnich lat najbardziej si´ poprawiła.
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Millennium – „Przyjazny Bank Newsweeka 2012” 

Bank Millennium został uznany za najlepszy i najbardziej przyjazny bank internetowy w Polsce w rankingu
„Bank Przyjazny – BankowoÊç Internetowa” organizowany przez magazyn „Newsweek”. Awans z 3. miejsca
w ubiegłorocznym rankingu na 1. w tym roku Bank zawdzi´cza najlepszym ocenom osiàgni´tym w wi´kszoÊci
z ocenianych kategorii: kanały komunikacji, kanały operacji, jakoÊç obsługi, pozyskanie i utrzymanie Klienta.
W rankingu generalnym „Bank Przyjazny – Klient Indywidualny”, oceniajàcym poziom usług dla Klientów
indywidualnych, Bank Millennium został sklasyfikowany na 2. miejscu (w roku poprzednim był 3.). 

Ranking „Przyjazny Bank Newsweeka” uznawany jest za najbardziej presti˝owy w Polsce. Powstaje na podstawie
wyników badaƒ typu Mystery Client, w których wyspecjalizowani audytorzy z niezale˝nej firmy badawczej
wcielajà si´ w prawdziwych Klientów. 

Ranking „Forbesa” – najlepsza oferta dla firm

Z czterema gwiazdkami Bank Millennium znalazł si´ na 2. miejscu (ex aequo z PKO BP) w rankingu magazynu
„Forbes”, w którym oceniano najlepszà ofert´ banków dla firm. Przedmiotem oceny były koszty koszyków usług
dla dwóch typowych Klientów z segmentu małych i Êrednich firm oraz oferta lokat i kredytów dla nich.
Dodatkowymi kategoriami były: ró˝norodnoÊç oferty i jakoÊç Êwiadczonych usług. Oceny dokonano na podstawie
analizy danych z ankiet wypełnianych przez banki. W rankingu oceniono ofert´ 29 najwi´kszych banków.

Konto Biznes Trade oraz Leasing Eko Energia wyró˝nione w „Perłach Rynku”

Konto Biznes Trade oraz Leasing Eko Energia zdobyły wyró˝nienia w kategoriach „Najlepsza oferta bankowa”
oraz „Najlepsza oferta leasingowa” w szóstej edycji konkursu „Perły Rynku FMCG 2012”. W konkursie na zgłoszone
przez producentów i dystrybutorów produkty głosowali właÊciciele i pracownicy sklepów, wybierajàc te, które
najlepiej si´ sprawdziły i pomogły osiàgaç zyski. 

Biznes Profesja najlepszym kontem dla przedstawicieli wolnych zawodów 

Rachunek Biznes Profesja Banku Millennium zajàł I. miejsce w „Rankingu kont dla przedstawicieli wolnych zawodów
– paêdziernik 2012” opracowanym przez serwis Bankier.pl. Przygotowujàc ranking, wzi´to pod uwag´ profil
osoby, która dopiero rozpocz´ła działalnoÊç gospodarczà, i najwa˝niejsze sà dla niej obsługa internetowa i operacje
bezgotówkowe. Jej miesi´czne saldo wynosi 10 tys. zł i przez miesiàc wykonuje ona z góry zdefiniowanà liczb´
operacji bankowych.

Produkt Leasing Eko Energia wyró˝niony 

Produkt Leasing Eko Energia, oferujàcy mo˝liwoÊç uzyskania 10% premii inwestycyjnej od wartoÊci finansowania
nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ, po raz kolejny został doceniony przez rynek i wyró˝niony w konkursie na
najlepszy produkt „Targów Infrastruktura 2012” w kategorii „Maszyny i sprz´t budowlany”. Ponownie doceniono
innowacyjnoÊç produktu, atrakcyjnà premi´ inwestycyjnà oraz łatwoÊç jej uzyskania.
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Inwestorzy
Bank w komunikacji ze Êrodowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystoÊci oraz o równy dost´p do
informacji dla wszystkich jej odbiorców. Kierujàc si´ powy˝szym, Bank, jako spółka publiczna, wypełnia wszystkie
zasady ładu korporacyjnego opisane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” opracowanym
przez Giełd´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Towarzyszy temu bie˝àca działalnoÊç informacyjna, która
wynika nie tylko z ustawowych obowiàzków informacyjnych, ale równie˝ z ch´ci budowania rzetelnej
i transparentnej platformy przekazywania informacji Akcjonariuszom. Za rzetelne przekazywanie informacji
na temat strategii, wyników biznesowych oraz finansowych całej grupy kapitałowej Banku Millennium odpowiada
Departament Relacji z Inwestorami.

  1. Kanały komunikacji z Inwestorami

Bank wykorzystuje ró˝ne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy,
w tym głównie takie jak:

• okresowe konferencje z udziałem Zarzàdu na temat kwartalnych wyników grupy kapitałowej Banku
– transmitowane przez Internet (transmisja wideo) i przez telefon; zapis z ka˝dej konferencji dost´pny jest na
stronie Banku przynajmniej przez kwartał po konferencji (4 w ciàgu 2012 r.),

• wideoczaty – skierowane głównie do inwestorów indywidualnych (1),

• udział w konferencjach i wyjazdach (roadshow) organizowanych dla Inwestorów w kraju i za granicà (6),

• indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (123),

• bie˝àce komunikaty giełdowe i prasowe,

• dedykowana strona internetowa w portalu Banku poÊwi´cona relacjom inwestorskim,

• zach´canie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (równie˝ transmitowanym
przez Internet),

• kontakty bie˝àce z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

  2. Analizy zewn´trzne

Wa˝nym kanałem informacji dla społecznoÊci inwestorskiej sà równie˝ analizy Banku przygotowywane
przez wyspecjalizowane zespoły domów maklerskich. W 2012 roku raporty analityczne na temat Banku były
opracowywane przez 17 domów maklerskich. 

Ponadto Bank kontynuował współprac´ z agencjami ratingowymi, które przedstawiajà swoje opinie na potrzeby
podmiotów inwestujàcych zarówno w akcje, jak i w instrumenty dłu˝ne emitowane przez Bank. Bank posiada
umowy o współprac´ z dwiema agencjami ratingowymi: Fitch Ratings oraz Moody’s Investor Services oraz
dodatkowo jest oceniany przez agencje Standard & Poor’s oraz Capital Intelligence na podstawie publicznie
dost´pnych danych. Bie˝àce oceny ratingowe przyznane Bankowi Millennium według stanu na koniec 2012 roku
sà nast´pujàce:
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Fitch

Podmiotu (IDR) BBB-

Długoterminowy rating w skali krajowej A-(pol)

Krótkoterminowy F3

Indywidualny (viability) C/D (bbb-)

Rating wsparcia 3

Perspektywa ratingu perspektywa stabilna

Moody’s Investor Service Ltd

Długoterminowy Rating Depozytowy Ba2 (perspektywa negatywna)

Krótkoterminowy Rating Depozytowy NP

Rating Siły Finansowej E+ (perspektywa stabilna)

  3. Odpowiedzialne inwestowanie

Bank Millennium w składzie Respect Index

W 2012 roku Bank Millennium po raz czwarty z rz´du znalazł si´ w składzie RESPECT Index – pierwszego
w Europie Ârodkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie.

RESPECT Index obejmuje polskie spółki z Głównego Rynku GPW działajàce zgodnie z najlepszymi standardami
zarzàdzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a tak˝e uwzgl´dnia
realizacj´ celów z zakresu społecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. 

Promocja zasad odpowiedzialnego inwestowania

Bank anga˝uje si´ w działania na rzecz promocji zasad odpowiedzialnego inwestowania w Polsce. Przykładem
takich działaƒ jest uczestnictwo w Grupie Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, zorganizowanej w ramach
Zespołu do spraw Społecznej OdpowiedzialnoÊci Przedsi´biorstw, który został powołany przez Prezesa Rady
Ministrów w 2009 roku. Członkami Grupy Roboczej sà przedstawiciele rynku finansowego, spółek, regulatorów,
administracji paƒstwowej, organizacji bran˝owych oraz niezale˝ni eksperci. Jednym z efektów pracy Grupy
w 2012 roku było opracowanie „Wytycznych dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania”.

Dialog z Inwestorami
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Liczba zorganizowanych spotkaƒ                                                                                  123                                163

Liczba uczestników spotkaƒ                                                                                          301                                311
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Partnerzy biznesowi
Bank w swojej działalnoÊci biznesowej współpracuje z wieloma podmiotami jako nabywca dóbr i usług
z ró˝norodnych segmentów rynku. Wewn´trzne regulacje Banku formalizujà proces zakupowy, w tym wyboru
dostawców, którzy wyłaniani sà w drodze przetargów.

W regulacji dotyczàcej procesu zakupów Banku wprowadzono zapis o stosowaniu klauzul etycznych i/lub
Êrodowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogà mieç zastosowanie.

Do kryteriów wyboru dostawców w procesie przetargu nale˝à: korzystna relacja jakoÊci do kosztu Êwiadczenia
usługi lub dostarczanego dobra oraz czas realizacji zamówienia i płatnoÊci. Uwzgl´dniana jest równie˝ wiarygodnoÊç
merytoryczna i finansowa oferenta. Lokalizacja geograficzna dostawcy nie jest kryterium jego wyboru.
W uzasadnionych przypadkach wÊród aspektów majàcych wpływ na wybór dostawcy Bank bierze tak˝e
pod uwag´ czynniki Êrodowiskowe i społeczne.

Jednostkà organizacyjnà Banku wyspecjalizowanà w przeprowadzaniu post´powaƒ przetargowych i odpowiedzialnà
za nadzór nad procesem zakupowym jest Departament Zakupów Centralnych. Regulacje z zakresu zakupów
definiujà organizacj´ procesu zakupowego, poziomy decyzyjne oraz role poszczególnych uczestników procesu.
Aby zagwarantowaç obiektywnoÊç podejmowanych decyzji i równe traktowanie podmiotów bioràcych udział
w przetargach, oceny merytoryczna i komercyjna ofert dokonywane sà przez niezale˝ne pod wzgl´dem
funkcyjnym jednostki organizacyjne Banku. Wyniki przeprowadzonych przetargów, w zale˝noÊci od ich wartoÊci,
sà przedmiotem decyzji Komitetu Inwestycji i Kosztów lub Zarzàdu Banku.

Zakupione towary i usługi
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Kwota zapłacona dostawcom                                                                      630 067 tys. zł               888 184 tys. zł

Kwota zapłacona lokalnym dostawcom *                                                     567 651 tys. zł               826 206 tys. zł

Odsetek kwot zapłaconych lokalnym dostawcom *                                                     90%                              93%

* majàcym siedzib´ w Polsce

Czas płatnoÊci za faktury
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Âredni czas płatnoÊci za faktury *                                                                                     30                                  30

* liczba dni

Włàczenie kryteriów społecznych i Êrodowiskowych do łaƒcucha dostaw 
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Liczba i odsetek dostawców*, którzy podpisali umowy zawierajàce 
klauzule etyczne bàdê Êrodowiskowe                                                                 6 (0,02%)                     6 (0,02%)

Monitorowanie przestrzegania zapisów klauzul etycznych i Êrodowiskowych u kluczowych dostawców
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Odsetek monitorowanych kluczowych dostawców *                                                2,4%                             2,5%

Odsetek umów z kluczowymi dostawcami, które zostały odrzucone 
bàdê obwarowane dodatkowymi warunkami w zwiàzku 
z nieprzestrzeganiem zasad etycznych i Êrodowiskowych                                              0%                                0%

Umowy z dostawcami, które nie zostały przedłu˝one 
ze wzgl´du na zdarzenia o charakterze korupcji                                                                0                                    0

* dostawców usług outsourcingowych i znaczàcych umów ramowych
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Pracownicy
W ramach działaƒ skierowanych do Pracowników Bank koncentruje si´ przede wszystkim na realizowaniu
zrównowa˝onej polityki kadrowej oraz zapewnieniu efektywnej komunikacji wewn´trznej.

  1. Polityka kadrowa

Zasady polityki kadrowej Banku Millennium zostały zdefiniowane w zatwierdzonym przez Zarzàd dokumencie.
OkreÊlony został w nim ogólny kierunek działaƒ odnoszàcych si´ do zarzàdzania kadrami oraz zasady, jakimi
b´dzie kierowaç si´ organizacja w kwestiach dotyczàcych Pracowników. Dokument ten jest równie˝ punktem
odniesienia do oceny wszystkich działaƒ podejmowanych w ramach zarzàdzania zasobami ludzkimi.
Zdefiniowanej polityce kadrowej towarzyszà udokumentowane mierzalne cele, które sà regularnie monitorowane. 

1.1 Zatrudnienie

Pracownicy ogółem
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Liczba Pracowników                                         1 853         4 220         6 073         1 993         4 374         6 367 
                                                                        (31%)           (69%)                                 (31%)           (69%)                      

Liczba Pracowników według regionu
                                                                                                               2012                                                                                                               2011
                                                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)

                                                                                                                2012                                                                                                               2011Województwo       <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma      <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma

dolnoÊlàskie          92      103          2      197        43        28          1        72      269      121        84                205        57        30          1        88      293

kujawsko-pomorskie          45      165        36      246        14        45          5        64      310        60      157        26      243        21        48          1        70      313

lubelskie          16        47          3        66          5        18          1        24        90        27        44          3        74        14        20          1        35      109

lubuskie          12        25        10        47          8          6                  14        61        19        22        10        51        11          7                  18        69

łódzkie          28        65          5        98        23        46          1        70      168        47        49          5      101        29        39          1        69      170

małopolskie          53      100                153        25        54          1        80      233        76        77                153        45        42          1        88      241

mazowieckie        510   1 179      126   1 815      280      664        79   1 023   2 838      709   1 047      125   1 881      382      606        67   1 055   2 936

opolskie          10        10          3        23          4          5          2        11        34        17        10          1        28          6          4          1        11        39

podkarpackie            6        29          1        36          3        14                  17        53        13        23          1        37          8        11                  19        56

podlaskie          17        46          8        71          9        14          1        24        95        17        50          7        74        13        12          1        26      100

pomorskie        129      445      164      738        35      137        22      194      932      173      444      142      759        56      137        17      210      969

Êlàskie          72      165          7      244        29        68          3      100      344        99      152          5      256        58        56          3      117      373

Êwi´tokrzyskie            5        12                  17          3        10                  13        30          3        16                  19          4        13                  17        36

warmiƒsko-mazurskie          25        99        37      161        12        18          2        32      193        39        90        37      166        14        19          3        36      202

wielkopolskie          92      101        12      205        31        44          1        76      281      127        78        10      215        50        36          1        87      302

zachodniopomorskie          44        54          5      103        12        27                  39      142        61        48          3      112        23        24                  47      159

Suma koƒcowa    1 156   2 645      419   4 220      536   1 198      119   1 853   6 073   1 608   2 391      375   4 374      791   1 104        98   1 993   6 367



Pracownicy nowo zatrudnieni
                                                                                                               2012                                                                                                               2011
                                                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)

                                                                                                                2012                                                                                                               2011Województwo       <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma      <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma

dolnoÊlàskie          23          9                  32          7          1                     8        40        62        11                  73        34          1                  35      108

kujawsko-pomorskie          19          6          1        26          4          3                     7        33        26          9                  35          7          3                  10        45

lubelskie            3          5                     8          1                                1          9        15          8                  23          7          4                  11        34

lubuskie            9          5                  14          6                                6        20        12          8                  20          6          4                  10        30

łódzkie            3          6                     9        10          2                  12        21        19          8                  27        15          3                  18        45

małopolskie          19        10                  29          9          6                  15        44        31          8                  39        22          9                  31        70

mazowieckie        127        54          1      182      114        43          1      158      340      220        76          7      303      157        57                214      517

opolskie            2          1                     3          2                                2          5          9          1                  10          4          1                     5        15

podkarpackie            2          3                     5                     1                     1          6          4          3                     7          3          3                     6          1

podlaskie          11                             11          4                                4        15        10          4                  14        10          3                  13        27

pomorskie          35          4                  39        10          5                  15        54        56        19          2        77        29        17                  46      123

Êlàskie          18          7          2        27          6          8                  14        41        39        23                  62        30          9                  39      101

Êwi´tokrzyskie            6          1                     7                     2                     2          9          1          3                     4          4          2                     6        10

warmiƒsko-mazurskie            9          4                  13          4          2                     6        19          8          5                  13          5          1                     6        19

wielkopolskie          28          7                  35          8          6                  14        49        59          8          1        68        34          9                  43      111

zachodniopomorskie          11          2                  13          5                                5        18        26          4          1        31        15          3                  18        49

Suma koƒcowa       325      124          4      453      190        79          1      270      723      597      198        11      806      382      129                511   1 317

Liczba odejÊç Pracowników
                                                                                                               2012                                                                                                               2011
                                                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)

                                                                                                                2012                                                                                                               2011Województwo       <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma      <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma

dolnoÊlàskie          18        13                  31        15          9          1        25        56        39        25          1        65        21          3                  24        89

kujawsko-pomorskie          15        12          1        28          3        10                  13        41          5          7                  12          4          9                  13        25

lubelskie            6        11                  17          5          5                  10        27          7        18                  25          3          6                     9        34

lubuskie          10          6                  16          4          4                     8        24        11          8          1        20          2          3                     5        25

łódzkie            5          6                  11          7          4                  11        22        10          6                  16        11          5                  16        32

małopolskie          16        15                  31        15          9                  24        55        29        12                  41        11        11                  22        63

mazowieckie        110      140        16      266      109        84          3      196      462      156      132        16      304      122      109          4      235      539

opolskie            4          3                     7          1          1                     2          9          5                                5          3          4                     7        12

podkarpackie            2          3                     5          1          2                     3          8          2          4                     6                     4                     4        10

podlaskie            8          6                  14          4          3                     7        21          5          9                  14          5          3                     8        22

pomorskie          28        32          8        68        15        17          2        34      102        34        41        10        85        18        17          1        36      121

Êlàskie          21        24          1        46          6        23                  29        75        26        21          1        48        21        11                  32        80

Êwi´tokrzyskie            1          6          1          8                     5                     5        13          1          3                     4                     3                     3          7

warmiƒsko-mazurskie            8          7          3        18          3          6                     9        27          6          3          2        11          3          4                     7        18

wielkopolskie          25        20          1        46        18          8                  26        72        27        27          1        55        17        11                  28        83

zachodniopomorskie          13          9          1        23          8          4                  12        35        13          9                  22        12          3                  15        37

Suma koƒcowa       290      313        32      635      214      194          6      414   1 049      376      325        32      733      253      206          5      464   1 197
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Pracownicy według typu zatrudnienia
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Na czas nieokreÊlony                                      1 553         3 595         5 148         1 548          3 562         5 110 
                                                                     (83,8%)        (85,2%)        (84,8%)       (77,7%)        (81,4%)        (80,3%)

Cz´Êç etatu                                                       36            103            139              40            107            147 
                                                                   (1,9%)          (2,4%)          (2,3%)             (2%)          (2,4%)          (2,3%)

Cały etat                                                       1 517         3 492         5 009          1 508         3 455         4 963 
                                                                 (81,9%)        (82,7%)        (82,5%)        (75,7%)           (79%)        (77,9%)

Na czas okreÊlony                                              300            625            925            445            812         1 257 
                                                                     (16,2%)        (14,8%)        (15,2%)        (22,3%)        (18,6%)        (19,7%)

Cz´Êç etatu                                                         2                0                2                2                0                2 
                                                                   (0,1%)                              (0,03%)          (0,1%)                              (0,03%)

Cały etat                                                          298            625            923            443            812         1 255 
                                                                 (16,1%)        (14,8%)        (15,2%)        (22,2%)        (18,6%)        (19,7%)

Razem                                                             1 853          4 220          6 073          1 993          4 374          6 367
                                                                      (100%)         (100%)         (100%)         (100%)         (100%)         (100%)

Wskaênik fluktuacji
                                                                                                               2012                                                                                                               2011
                                                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)                                        Kobiety (wiek)                           M´˝czyêni (wiek)

                                                                                                                2012                                                                                                               2011Województwo       <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma      <30    30-50     >50    Suma      <30    30-50     >50    Suma    Suma

dolnoÊlàskie        4%      2%      0%      3%      4%      3%      8%      4%      3%      7%      4%      0%      6%      8%      1%      0%      6%      6%

kujawsko-pomorskie        6%      1%      0%      2%      4%      2%      0%      3%      2%      4%      1%      0%      2%      4%      2%      0%      3%      2%

lubelskie        5%      3%      0%      3%    10%      2%      0%      4%      3%      7%      5%      0%      5%      6%      4%      0%      5%      5%

lubuskie      13%      4%      0%      5%    10%      6%      0%      8%      6%    10%      6%      1%      7%      6%      8%      0%      7%      7%

łódzkie        2%      2%      0%      2%      6%      1%      0%      3%      2%      5%      2%      0%      4%      7%      2%      0%      4%      4%

małopolskie        6%      2%      0%      3%      8%      2%      0%      4%      4%      7%      2%      0%      4%      6%      4%      0%      5%      5%

mazowieckie        4%      1%      1%      2%      7%      2%      0%      3%      2%      4%      2%      2%      3%      6%      2%      0%      4%      3%

opolskie        5%      3%      0%      4%      6%      2%      0%      3%      3%      7%      1%      0%      4%    10%    10%      0%      9%      6%

podkarpackie        6%      2%      0%      2%      3%      2%      0%      2%      2%      4%      3%      0%      3%      3%      5%      0%      4%      3%

podlaskie        9%      1%      0%      3%      7%      2%      0%      4%      3%      7%      2%      0%      3%    10%      4%      0%      7%      4%

pomorskie        4%      1%      0%      1%      6%      1%      1%      2%      1%      4%      1%      1%      2%      7%      2%      0%      3%      2%

Êlàskie        5%      2%      4%      2%      3%      4%      0%      4%      3%      5%      2%      2%      4%      7%      3%      0%      5%      4%

Êwi´tokrzyskie      12%      5%      0%      7%      0%      6%      0%      4%      6%      6%      3%      0%      4%      8%      3%      0%      4%      4%

warmiƒsko-mazurskie        6%      1%      1%      2%      5%      4%      0%      4%      2%      3%      1%      0%      1%      5%      2%      0%      3%      2%

wielkopolskie        5%      2%      1%      3%      7%      3%      0%      4%      4%      6%      4%      2%      5%      9%      5%      0%      7%      5%

zachodniopomorskie        5%      2%      2%      3%      9%      1%      0%      4%      3%      5%      2%      3%      4%    10%      2%      0%      6%      5%

Suma koƒcowa        4%      1%      1%      2%      6%      2%      0%      3%      2%      5%      2%      1%      3%      7%      3%      0%      4%      3%
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Pracownicy zatrudnieni lokalnie *
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Liczba Pracowników zatrudnionych lokalnie      1 787         4 201         5 988         1 931         4 352         6 283 
                                                                     (96,4%)        (99,5%)        (98,6%)        (96,9%)        (99,5%)        (98,7%)

Liczba Członków Zarzàdu i wy˝szych 
kierowników zatrudnionych lokalnie                      56              18              74              53              19              72 
                                                                        (88%)           (95%)           (89%)           (87%)           (90%)           (88%)

* z polskim obywatelstwem pracujàcy w Polsce

Pracownicy według stanowiska z podziałem na płeç
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Zarzàd                                                                     6                2                8                 6                 2                 8

Wy˝sza kadra zarzàdzajàca                                     58              17              75              55              19               74 
                                                                       (3,1%)          (0,4%)          (1,2%)          (2,8%)          (0,4%)          (1,2%)

Kadra zarzàdzajàca                                               356            539            895            353            524            877 
                                                                     (19,2%)        (12,8%)        (14,7%)        (17,7%)           (12%)        (13,8%)

Pracownicy sprzeda˝y                                          763         2 489         3 252            885         2 600         3 485 
                                                                     (41,2%)           (59%)        (53,5%)        (44,4%)        (59,4%)        (54,7%)

Pracownicy techniczni                                          455            715         1 170            470            707         1 177 
                                                                     (24,6%)        (16,9%)        (19,3%)        (23,6%)        (16,2%)        (18,5%)

Pozostali Pracownicy                                            215            458            673            224            522            746 
                                                                     (11,6%)        (10,9%)        (11,1%)        (11,2%)        (11,9%)        (11,7%)

Razem                                                             1 853         4 220         6 073         1 993         4 374         6 367 
                                                                      (100%)         (100%)         (100%)         (100%)         (100%)         (100%)

Pracownicy według grup wiekowych 
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

<30                                                                    591         1 261         1 852            738         1 478         2 216 
                                                                        (32%)           (30%)           (30%)           (37%)           (34%)           (35%)

[30-50]                                                             1 150         2 553         3 703         1 150         2 504         3 654 
                                                                        (62%)           (60%)           (61%)           (58%)           (57%)           (57%)

>=50                                                                112            406             518             105            392            497 
                                                                         (6%)          (10%)            (9%)             (5%)             (9%)             (8%)

Razem                                                             1 853          4 220         6 073         1 993         4 374         6 367 
                                                                      (100%)         (100%)         (100%)         (100%)         (100%)         (100%)

Âredni wiek Pracownika                                         35              35               35              34              35              34 
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Zarzàd według grup wiekowych
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

<30                                                                        0                 0                 0                 0                 0                 0

[30-50]                                                                    3                 1                 4                 3                 1                4

>=50                                                                    3                 1                 4                 3                 1                4

Razem                                                                     6                 2                 8                 6                 2                 8

Powrót do pracy po urlopie macierzyƒskim
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Pracownicy upowa˝nieni do urlopu *                       2             507             509                 2             533             535

Skorzystali z urlopu *                                                2             375             377                 2             412             414

Wrócili do pracy po zakoƒczeniu urlopu *                2             332             334                 2             363             365

Byli zatrudnieni 12 miesi´cy 
po powrocie z urlopu *                                            1             341             342                 1             365             366

Odsetek powrotów do pracy po urlopie *       100%           89%           89%         100%           88%           88%

Odsetek zatrzymanych w Banku 
Pracowników, którzy skorzystali z urlopu *         50% **       90%           90%           50% **       88%           88%

* urlopu macierzyƒskiego
** wysoki odsetek wskaênika ze wzgl´du na małà prób´, która obejmowała 2 Pracowników

1.2 Układy zbiorowe pracy

Za poÊrednictwem intranetu Pracownicy powiadamiani sà o uprawnieniu do wyboru Rady Pracowników Banku.
Rada uprawniona jest do otrzymywania od pracodawcy informacji w zakresie ni˝ej okreÊlonych spraw oraz
przeprowadzania z nim konsultacji polegajàcych na wymianie poglàdów oraz dialogu co do spraw b´dàcych
przedmiotem zainteresowania Rady. Informacje przekazywane Radzie mogà dotyczyç: 1) działalnoÊci i sytuacji
ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian; 2) stanu, struktury i przewidywanych
zmian zatrudnienia oraz działaƒ majàcych na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia; 3) działaƒ, które mogà
powodowaç istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. W sprawach, o których mowa
w pkt. 2 i 3, Rada mo˝e prowadziç z pracodawcà konsultacje, zaÊ w sprawach okreÊlonych w pkt. 1. Rada
mo˝e wyraziç opini´.

Ponadto wszyscy Pracownicy Grupy Banku Millennium sà upowa˝nieni do przedstawiania swoich pytaƒ i wniosków
za poÊrednictwem systemu „HR service”. Jest to system typu work flow, przeznaczony do odpowiadania na
zapytania odnoszàce si´ do kwestii kadrowych. Dodatkowo w Departamencie Kadr istnieje zespół, którego
zadaniem jest dostarczanie wszystkim Pracownikom informacji o zasadach zatrudnienia i prawie pracy. Ponadto
Pracownicy majà mo˝liwoÊç swobodnego wyra˝enia swoich opinii na intranetowym forum (patrz: sales power, str. 62).

Zbiorowe układy pracy
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

                                                                                                         M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Odsetek Pracowników obj´tych 
zbiorowymi układami pracy                                       Brak zbiorowych układów pracy w organizacji                             



55

1.3 Praktyki antydyskryminacyjne

Zgodnie z Regulaminem Pracy w Banku Millennium ˝adnemu Pracownikowi nie wolno stosowaç jakichkolwiek
poÊrednich lub bezpoÊrednich praktyk dyskryminujàcych wobec innego Pracownika, w szczególnoÊci ze wzgl´du
na płeç, wiek, ras´, religi´, narodowoÊç, pochodzenie etniczne, niepełnosprawnoÊç, przekonania polityczne,
przynale˝noÊç zwiàzkowà oraz orientacj´ seksualnà. Podobnie ˝adnemu Pracownikowi nie wolno stosowaç
mobbingu wobec innego Pracownika poprzez uporczywe i długotrwałe n´kanie lub zastraszanie, wywołujàce
u niego zani˝onà ocen´ przydatnoÊci zawodowej, powodujàce lub majàce na celu poni˝enie lub oÊmieszenie
Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik uwa˝ajàcy, ˝e jest ofiarà praktyk dyskryminujàcych lub stosowania mobbingu, mo˝e zawiadomiç o tym
dowolnà osob´ pełniàcà funkcje kierownicze. Dodatkowo ka˝dy Pracownik jest zobowiàzany do niezwłocznego
zgłaszania wszelkich zaobserwowanych przypadków i zdarzeƒ, które mogà Êwiadczyç o wyst´powaniu mobbingu.
Zgłoszenie mo˝e zostaç przekazane bezpoÊredniemu lub poÊredniemu przeło˝onemu bàdê z pomini´ciem
drogi słu˝bowej – dowolnemu Członkowi Zarzàdu Banku. Zgłoszenie mo˝e zostaç przekazane tak˝e w sposób
anonimowy, w takim przypadku wskazane w nim zdarzenia i okolicznoÊci powinny byç przedstawione w sposób
umo˝liwiajàcy pracodawcy uzyskanie dowodów na ich potwierdzenie. 

Pracownicy niepełnosprawni
                                                                                                                                   2012                                                                       2011

                                                                                                M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Pracownicy niepełnosprawni                                  11              24              35              12              20              32 
                                                                     (0,59%)        (0,57%)        (0,58%)          (0,6%)        (0,46%)          (0,5%)

Stosunek podstawowego wynagrodzenia m´˝czyzn do kobiet
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Wy˝sza kadra zarzàdzajàca                                                                                            1,2                                 1,1

Kadra zarzàdzajàca                                                                                                         1,2                                 1,2

Pracownicy sprzeda˝y                                                                                                    1,1                                 1,1

Pracownicy techniczni                                                                                                    1,3                                 1,4

Pozostali Pracownicy                                                                                                      1,3                                 1,2

Razem                                                                                                                          1,4                                1,4

1.4 Polityka wynagrodzeƒ

Wynagrodzenia Pracowników Banku Millennium sà kształtowane w szczególnoÊci w odniesieniu do zakresu zadaƒ
realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, poziomu odpowiedzialnoÊci Pracowników oraz na podstawie
analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeƒ na rynku finansowym.

Premie i ocena wyników pracy

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego Pracownikom jest przyznawana premia, której wysokoÊç jest zale˝na od
wysokoÊci puli premiowej ustalanej za dany okres rozliczeniowy. WysokoÊç bud˝etów przeznaczonych na wypłaty
premii w poszczególnych jednostkach sà warunkowane osiàgni´ciem pozytywnych wyników finansowych przez
Bank i t´ jednostk´, a tak˝e stopniem realizacji łàcznego planu zysku netto Grupy Banku Millennium. W ramach
przyznanych bud˝etów premie ró˝nicowane sà w zale˝noÊci od indywidualnej oceny pracy Pracowników.
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Ocena wyników pracy jest dostosowana do specyfiki celów stawianych przed poszczególnymi grupami
Pracowników. W 2012 roku, w porównaniu z poprzednimi latami, stosunkowo wi´kszà wag´ przywiàzywano
do analizy jakoÊciowych kryteriów ewaluacji, zwracajàc szczególnie uwag´ na współprac´ mi´dzy jednostkami,
poziom obsługi Klientów, jak równie˝ dzielenie si´ wiedzà i kompetencjami mi´dzy Pracownikami.

Odsetek Pracowników podlegajàcych regularnej ocenie pracy
                                                                                                                                   2012                                                                       2011

                                                                                                M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Pracownicy oceniani                                         1 853         4 220         6 073         1 993          4 374          6 367

Odsetek ocenianych Pracowników                  100%         100%         100%         100%         100%         100%

Polityka zmiennych składników wynagrodzeƒ

W minionym roku została równie˝ sprecyzowana przyj´ta przez Rad´ Nadzorczà Banku oraz wdro˝ona w ˝ycie
„Polityka zmiennych składników wynagrodzeƒ dla osób zajmujàcych stanowiska kierownicze” w rozumieniu
Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego.

W jej ramach ustalono list´ osób majàcych istotny wpływ na profil ryzyka oraz procesy kontroli ryzyka. Przyj´to,
˝e cz´Êç wynagrodzeƒ zmiennych przydzielonych tym Pracownikom b´dzie podlegała powtórnej ocenie
przez pryzmat długookresowych skutków decyzji podejmowanych na tych stanowiskach, a ostateczna decyzja
o wysokoÊci tej cz´Êci wynagrodzenia b´dzie podejmowana w okresie od 3 do 5 lat. Równie˝ dodatkowo ta
cz´Êç  łàcznego wynagrodzenia zmiennego tej grupy Pracowników za 2012 rok b´dzie przeliczana na instrumenty
finansowe zgodnie z wartoÊcià kursu akcji Banku Millennium na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie.

1.5 Rozwój kadr

1.5.1 Programy rozwojowe

Programy zewn´trzne

Programy zewn´trzne skierowane sà do studentów i absolwentów rozpoczynajàcych swojà karier´ zawodowà.
W 2012 roku prowadzono nast´pujàce programy:

„People Grow” to program rozwoju kompetencji mened˝erskich dla absolwentów i studentów ostatnich lat
studiów. 2-letni program oparty jest na zasadzie „training on the job” i daje mo˝liwoÊç kompleksowego poznania
instytucji finansowej. Uczestnicy Programu wspierani przez Mentora – członka Zarzàdu Banku – majà mo˝liwoÊç
pracy na rzecz ró˝nych departamentów, udziału w wybranych projektach i szkoleniach. Po zakoƒczeniu programu
uczestnik zostaje zatrudniony w jednym z departamentów Banku;

„e-Expert Start Up” to 10-miesi´czny program sta˝owy skierowany do studentów i absolwentów zainteresowanych
pracà w obszarze bankowoÊci elektronicznej. Program daje mo˝liwoÊç specjalizacji w dwóch obszarach: e-Commerce
lub projektowania i zarzàdzania stronà internetowà. W ramach sta˝u uczestnicy programu majà przydzielone
konkretne zadania wspierajàce aktualnie prowadzone projekty. Dodatkowo odpowiadajà za własne projekty
oparte na najnowszych technologiach wykorzystywanych w bankowoÊci elektronicznej. Uczestnicy programu
otrzymujà wsparcie Mentora – dyrektora wybranej jednostki, i Coacha – mened˝era obszaru, w którym realizujà
projekt. Po zakoƒczeniu sta˝u najlepszym uczestnikom jest proponowana umowa o prac´; 
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„IT Expert Start Up” to 7-miesi´czny program sta˝owy skierowany do studentów i absolwentów uczelni
technicznych zainteresowanych pracà w obszarze szeroko rozumianego IT. Program oparty jest na konkretnych
projektach realizowanych w ramach ró˝nych zespołów w Departamencie Rozwoju Aplikacji. Sta˝yÊci mogà
wybraç jednà z trzech Êcie˝ek rozwoju: analityk biznesowy, programista.Net, architekt baz danych. 

Zewn´trzne programy rozwojowe
Liczba uczestników                                                                                                                                                   2012                                             2011

People Grow                                                                                                                    7                                  13

Expert Start Up                                                                                                                 8                                  13

Ogółem                                                                                                                         15                                  26

Programy wewn´trzne

W roku 2012 Bank Millennium kontynuował program Akademia Rozwoju Umiej´tnoÊci Mened˝erskich.
Celem programu jest poprawa komunikacji wewn´trznej w organizacji oraz rozwój kompetencji mened˝erskich
kadry kluczowej – szczególnie w zakresie motywowania i budowania zaanga˝owania Pracowników. Elementami
Akademii sà m.in. szkolenia, indywidualny coaching mened˝erski oraz indywidualne spotkania z Członkami Zarzàdu
Banku Millennium. Program jest rozwijany i modyfikowany na bie˝àco w celu dostosowania go do potrzeb
organizacji i mened˝erów uczestniczàcych w programie. 

Wewn´trzne programy rozwojowe
Liczba uczestników                                                                                                                                                     2012                                             2011
                                                                                                                

Akademia Mened˝era                                                                                                  279                               135

1.5.2 DziałalnoÊç szkoleniowa

Programy szkoleniowe majà na celu rozwini´cie umiej´tnoÊci zwiàzanych z pracà na danym stanowisku, jak
równie˝ ogólnych kompetencji zawodowych Pracownika, takich jak np. zarzàdzanie czasem czy asertywnoÊç.
Najwa˝niejsze projekty szkoleniowe zrealizowane w 2012 roku obejmowały:

szkolenia z zakresu narz´dzi IT (np. Excel, Access, Power Point) współfinansowane przez Europejski Fundusz
Społeczny. Ponad 20% Pracowników szkolonych w ramach tego projektu to osoby w wieku 45+, które otrzymały
równie˝ dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa;

szkolenia dla Pracowników oddziałów, które dotyczyły m.in. zachowania w sytuacjach trudnych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem napadu na Bank, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz poprawy jakoÊci obsługi Klienta;

udoskonalenie procesu szkoleniowego dla nowych Pracowników sieci sprzeda˝y, dzi´ki czemu mo˝liwe jest
ciàgłe aktualizowanie ich wiedzy o produktach bankowych;

szkolenia dla Pracowników Call Center – wst´pne i doszkalajàce;

szkolenia wewn´trzne z umiej´tnoÊci mi´kkich dla Pracowników centrali;

szkolenia zewn´trzne ze specjalistycznych umiej´tnoÊci zawodowych;

kursy e-learningowe – stanowiàce 20% wszystkich projektów szkoleniowych. Ich zakres odnosi si´ nie tylko do
wiedzy merytorycznej potrzebnej na danym stanowisku pracy, ale tak˝e do zagadnieƒ praktycznych, np. zdrowie
i proekologiczne zachowania w miejscu pracy (patrz: str. 61, 84).
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Ârednia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeç i stanowisko *
                                                                                                                                   2012                                                                       2011

                                                                                                M´˝czyêni              Kobiety               Razem          M´˝czyêni              Kobiety               Razem

Zarzàd                                                                   56                0              56              26                8              34

Wy˝sza kadra zarzàdzajàca                                     44              99            143              36              63              99

Kadra zarzàdzajàca                                                 39              42              80              44              45              89 

Pracownicy sprzeda˝y                                            57              47            104              88              58            146 

Pozostali Pracownicy                                            133              84            217              99              54            153 

Ogółem                                                              328            272            600            293            227            520 

* zmiana metodologii w stosunku do 2011 – uwzgl´dniono wszystkie rodzaje szkoleƒ, łàcznie z e-learningiem

Szkolenia z etyki
                                                                                                                                                                                       2012                                             2011

Liczba godzin szkoleniowych **                                                                                      43                                  66

Przeszkoleni Pracownicy sieci sprzeda˝y                                                                       590                            1 181 
                                                                                                                               (100%)                            (100%)

Przeszkoleni mened˝erowie sieci sprzeda˝y                                                                   21                                 67 
                                                                                                                               (100%)                            (100%)

Ogółem                                                                                                                      611                            1 248 
                                                                                                                               (100%)                            (100%)

* szkolenie z etyki jest obowiàzkowym elementem szkolenia wst´pnego, któremu podlegajà wszyscy Pracownicy sprzeda˝y
** liczba grup x 1 godzina szkoleniowa

1.5.3 Polityka rekrutacji

Procesy rekrutacyjne w Grupie Banku Millennium sà zoptymalizowane, uregulowane wewn´trznymi przepisami
i zinformatyzowane, co gwarantuje ich wysokà jakoÊç i efektywnoÊç. 

Proces komunikowania ofert pracy jest przejrzysty. Ogłoszenia o pracy publikowane sà na stronie internetowej
Banku oraz na portalach internetowych i dost´pne dla wszystkich osób zainteresowanych pracà w Banku,
bez wzgl´du na region zamieszkania. Istnieje jeden zbiór danych osobowych kandydatów do pracy w Grupie
Banku Millennium. Dane te sà bezpieczne, ich przetwarzanie jest na bie˝àco monitorowane oraz poddawane
audytowi wewn´trznemu. Ka˝dy kandydat zaproszony na spotkanie kwalifikacyjne otrzymuje informacj´ zwrotnà
informujàcà o wyniku rekrutacji. 

Wi´kszoÊç procesów rekrutacyjnych jest powiàzana z rozwojem sieci sprzeda˝y zarówno detalicznej,
jak i korporacyjnej. Oferty rekrutacyjne dotyczàce pracy w departamentach wsparcia w pierwszej kolejnoÊci
kierowane sà do dotychczasowych Pracowników Grupy Banku pragnàcych rozwijaç si´ w innych obszarach.
Oferty te publikowane sà na specjalnej stronie intranetowej pod nazwà „Wewn´trzna giełda pracy”. W Grupie
przestrzegana jest Êcisła procedura dotyczàca rotacji wewn´trznych, zapewniajàca wysokà jakoÊç procesu
zarówno dla Kandydatów, jak i Dyrektorów poszukujàcych Pracowników. 
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Pracownicy, którzy zmienili jednostk´ organizacyjnà w efekcie wewn´trznej rekrutacji

                                                                                                                                                                                       2012                                             2011

Liczba i odsetek Pracowników                                                                                     267                               355 
                                                                                                                                   (4%)                               (5%)

1.6 Âwiadczenia socjalne

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane sà takie same Êwiadczenia socjalne i rzeczowe bez wzgl´du
na rodzaj umowy o prac´ (na czas okreÊlony/nieokreÊlony) i wymiar czasu pracy (cz´Êç etatu/pełen etat). 

1.6.1 Opieka medyczna 

Program prywatnej opieki medycznej dla Pracowników

Grupa Banku Millennium zapewnia swoim Pracownikom program prywatnej opieki medycznej realizowany
we współpracy z centrami medycznymi ENEL-MED. Program ten umo˝liwia dost´p do podstawowych
i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badaƒ diagnostycznych i programów profilaktycznych.
Dodatkowo w siedzibie Centrali Banku Millennium w Warszawie funkcjonuje przyzakładowa przychodnia medyczna
Êwiadczàca usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej. 

Szczepienia przeciwko grypie

Corocznie w okresie jesiennym, przy współudziale partnerów medycznych, jest przeprowadzana ogólnopolska
akcja szczepieƒ przeciwko grypie. Szczepienia sà organizowane zarówno w Centrali Banku w Warszawie i Gdaƒsku,
jak i bezpoÊrednio w placówkach medycznych w pozostałych miastach Polski.

Preferencyjne stawki pakietów medycznych dla rodzin Pracowników 
oraz Pracowników przechodzàcych na emerytur´

W trosce o zdrowie członków rodzin Pracowników Bank Millennium w ramach umowy medycznej wynegocjował
preferencyjne stawki pakietów medycznych dla współmał˝onków, partnerów ˝yciowych oraz dzieci do 26. roku
˝ycia. Zakres pakietów medycznych pozwala na realizacj´ zarówno programów profilaktyki zdrowotnej, jak
równie˝ na podj´cie leczenia specjalistycznego w przypadku wystàpienia nagłego zachorowania. 

Wprowadzona została równie˝ opieka medyczna dla Pracowników przechodzàcych na emerytur´. Osoby te mogà
kontynuowaç specjalistycznà, prywatnà opiek´ medycznà w niezmienionym zakresie za dodatkowà, korzystnà
opłatà miesi´cznà. 

Opieka medyczna                                                          
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Liczba partnerów medycznych                                                                                     714                                689

Liczba miast z opiekà medycznà                                                                                    330                                309

Pracownicy obj´ci prywatnà opiekà medycznà *                                                        6018                             6186 
                                                                                                                                 (99%)                             (97%)

* ze Êwiadczeƒ nie korzystajà Pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych
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1.6.2 Zaj´cia sportowe i rekreacyjne 

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane sà dwa rodzaje Êwiadczeƒ sportowo-rekreacyjnych: karnet
MultiSport, który upowa˝nia Pracownika do nielimitowanego dost´pu do obiektów sportowych w całej Polsce,
lub bilety do kina. Pracownik raz na kwartał dokonuje wyboru okreÊlonej formy zaj´ç zgodnie ze swoimi
preferencjami.

1.6.3 MilleKlub 

MilleKlub ma na celu propagowanie wÊród Pracowników ró˝nego typu inicjatyw realizowanych w formie projektów
o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym czy artystycznym. Pracownicy raz na kwartał zgłaszajà
dowolny projekt, samodzielnie decydujàc o jego charakterze, standardzie i uczestnikach. Klub umo˝liwia rozwijanie
swoich pasji i daje szans´ realizacji własnych pomysłów sp´dzenia wolnego czasu z mo˝liwoÊcià otrzymania 50%
dofinansowania kosztów zrealizowanego projektu.

MilleKlub posiada własnà stron´ intranetowà, na której oprócz praktycznych informacji i harmonogramu realizacji
projektów zamieszczona jest tak˝e galeria ze zdj´ciami z udziału w projektach.

MilleKlub
                                                                       

                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Liczba i odsetek Pracowników, którzy skorzystali z dofinansowania                            2 722                            2 165 
                                                                                                                                 (44%)                             (34%)

Kwota dofinansowania (zł)                                                                                     362 260                         379 085

1.6.4 Zapomogi i po˝yczki na cele mieszkaniowe 

Bank w ramach pomocy socjalnej realizowanej z Funduszu Socjalnego oferuje dwa rodzaje Êwiadczeƒ:

zapomogi – ka˝dy Pracownik Grupy Banku, który w wyniku zdarzeƒ losowych znalazł si´ w szczególnie trudnej
sytuacji materialnej, rodzinnej czy ˝yciowej, mo˝e ubiegaç si´ o uzyskanie bezzwrotnego Êwiadczenia
pieni´˝nego; 

niskooprocentowane po˝yczki na cele mieszkaniowe – udzielane na remont lub wykoƒczenie lokalu
mieszkalnego, budow´ lub zakup mieszkania czy domu, spłat´ kredytu mieszkaniowego. 

Z powy˝szych Êwiadczeƒ socjalnych mogà równie˝ korzystaç Pracownicy, którzy bezpoÊrednio po ustaniu stosunku
pracy przeszli na emerytur´ bàdê rent´. 

Przyznane Êwiadczenia dla Pracowników *
                  

                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Zapomogi (zł)                                                                                                       292 400                         285 300
Liczba Pracowników                                                                                                     140                                131

Po˝yczki na cele mieszkaniowe (zł)                                                                  1 805 606                      1 801 126
Liczba Pracowników                                                                                                     148                                142

* dane dla Pracowników Banku Millennium
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1.7 Higiena i bezpieczeƒstwo pracy

W roku 2012 działania Banku w obszarze bezpieczeƒstwa i higieny pracy były kontynuacjà wczeÊniej
uruchomionych procesów i koncentrowały si´ na bie˝àcych audytach placówek sieci terenowej oraz szkoleniach
Pracowników w zakresie BHP i ochrony przeciwpo˝arowej.

WÊród Pracowników przeprowadzono równie˝ akcj´ edukacyjnà w formie szkolenia e-learningowego
promujàcego zdrowy tryb ˝ycia oraz prozdrowotne zachowania w miejscu pracy. Tematyka szkolenia
obejmowała trzy obszary: zdrowe od˝ywianie si´, aktywnoÊç fizycznà oraz zdrowie w biurze. 

BHP
                                                                               

                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Szkolenia BHP *                                                                                                        2 537 **                         2 590 **
                                                                                                                                 (42%)                                   (41%)

Szkolenie nt. prozdrowotnych zachowaƒ w pracy                                                      2946 **                                  
                                                                                                                                 (49%)                                              

Audyty placówek sieci terenowej                                                                                  208                                226

Wypadki w pracy                                                                                                            11                                  13

* szkoleniom podlegajà nowi Pracownicy Banku
** liczba i odsetek przeszkolonych Pracowników

  2. Komunikacja wewn´trzna

2.1 Badania opinii Pracowników 

Jednà z najwa˝niejszych metod słu˝àcych monitorowaniu sposobu postrzegania Grupy jako pracodawcy jest
coroczne badanie satysfakcji Pracowników. 

W 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w postaci elektronicznej anonimowej ankiety Pracownicy
wypowiadali si´ w ramach badania satysfakcji na tematy takie jak: ogólna satysfakcja z pracy, satysfakcja z relacji
z przeło˝onym, motywacja do pracy czy ch´ç polecenia Grupy jako pracodawcy swoim znajomym. Wyniki
badania zostały szczegółowo omówione i przekazane ka˝dej jednostce Banku. Łàcznie powstało 78 raportów.
2 220 Pracowników dodatkowo podzieliło si´ swojà opinià w postaci licznych komentarzy, których dogł´bna
analiza pozwoliła na lepsze zrozumienie potrzeb wewnàtrz organizacji. W efekcie badania w poszczególnych
jednostkach zostały podj´te działania majàce na celu popraw´ satysfakcji i motywacji Pracowników Grupy. 

Badania satysfakcji Pracowników 
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Odsetek odpowiedzi na ankiet´                                                                                  82%                              81%

Ogólny poziom satysfakcji Pracowników *                                                                  72%                              61% 

Ch´ç polecenia Banku jako pracodawcy                                                                      61%                              49% 

* odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych Pracowników
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2.2 Centrum Innowacji 

Centrum Innowacji jest platformà wymiany pomysłów wspierajàcà działalnoÊç Banku i promujàcà kreatywnoÊç
Pracowników. 

Główna cz´Êç działalnoÊci Centrum Innowacji skupia si´ na prowadzeniu kampanii zbierania pomysłów zwanych
Call2Action (CTA). W trakcie kampanii Pracownicy majà okazj´ wykazaç si´ innowacyjnoÊcià w usprawnianiu
procesów wewnàtrzbankowych i przyczyniç si´ do rozwoju oferty produktowej. Pomysły przesłane przez
Pracowników sà szczegółowo analizowane przez komisje składajàce si´ z ekspertów z danej dziedziny, a najlepsze
sà nagradzane.

Centrum Innowacji
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Pracownicy, którzy zgłosili pomysły                                                                               103                                103

Liczba zgłoszonych pomysłów                                                                                      124                                145

2.3 Komunikacja wewn´trzna 

Grupa Banku Millennium uznaje sprawne funkcjonowanie systemu informacji wewn´trznej za jeden z najwa˝niejszych
elementów umo˝liwiajàcych nowoczesne zarzàdzanie i wspieranie realizacji przyj´tych celów biznesowych.

Millenniumnet

W roku 2012 zostały zakoƒczone prace zwiàzane z rewitalizacjà bankowej platformy intranetowej „Millenniumnet”.
Jest ona podstawowym narz´dziem komunikacji wewn´trznej Grupy Banku Millennium. Wprowadzone zmiany
pozwalajà na łatwiejsze tworzenie i edytowanie informacji, ułatwiajà obsług´ i tworzà nowe mo˝liwoÊci zwiàzane
z prezentacjà materiałów multimedialnych oraz umo˝liwiajà realizacj´ interaktywnych programów
komunikacyjnych.

Dost´pny dla wszystkich Pracowników serwis intranetowy, poza rozbudowanà cz´Êcià informacyjnà, spełnia
tak˝e funkcje operacyjne umo˝liwiajàce bezpoÊrednià komunikacj´ i prowadzenie bezpoÊredniej współpracy
pomi´dzy Pracownikami a Departamentem Kadr. Dzi´ki temu niemal całkowicie wyeliminowano u˝ywanie
w tym obszarze papierowych dokumentów. Innà praktycznà funkcjà systemu jest „Milleteka” – baza zawierajàca
zbiór wewn´trznych dokumentów i aktów prawnych regulujàcych działanie Banku – wraz z wyszukiwarkà
pozwalajàcà na proste znalezienie dokumentów.

Sales Power

W grudniu 2012 roku Bank uruchomił nowà wewn´trznà platform´ „Sales Power” przeznaczonà dla Pracowników
sieci sprzeda˝y Banku. Za jej poÊrednictwem Pracownicy mogà wymieniaç si´ doÊwiadczeniami i opiniami
dotyczàcymi sprzeda˝y i obsługi Klientów. Platforma jest tak˝e, dzi´ki publikacjom przygotowanym przez ekspertów
Banku, zbiorem praktycznej wiedzy dotyczàcej produktów, jakoÊci obsługi, technik sprzeda˝y i współpracy z Klientami.
Jest te˝ zbiorem dobrych praktyk dotyczàcych sprzeda˝y. Platforma daje równie˝ mo˝liwoÊç komentowania
zamieszczanych na niej informacji, inicjowania dyskusji i zadawania pytaƒ ekspertom. U˝ytkownikiem platformy
mo˝e zostaç ka˝dy Pracownik Banku. W pierwszym miesiàcu działania platformy Pracownicy Banku odwiedzili jà
35 tysi´cy razy. 
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Âwiat Millennium

W roku 2012 ukazało si´ 11 numerów (numer wakacyjny był łàczony) wewn´trznego magazynu Pracowników
Grupy Banku Millennium „Âwiat Millennium”. Magazyn ukazuje si´ od roku 1992 i towarzyszy najwa˝niejszym
wydarzeniom zwiàzanym z działaniem Banku, mi´dzynarodowej grupy Millennium bcp oraz rynkiem finansowym.
Pismo, redagowane przez Pracowników Departamentu PR, wiele miejsca poÊwi´ca sprawom i inicjatywom
pracowniczym, publikujàc na swoich łamach materiały (teksty i zdj´cia) autorstwa Pracowników. Od roku 2011
magazyn ukazuje si´ tylko w wersji elektronicznej dost´pnej na platformie intranetowej „Millenniumnet”.

About Us

To cotygodniowy elektroniczny newsletter, przygotowywany przez Departament PR Banku Millennium bcp
w Lizbonie i dystrybuowany za pomocà Internetu do Pracowników banków działajàcych pod markà Millennium
w Europie, Afryce i Azji. Magazyn przynosi, podawane w krótkiej formie, wiadomoÊci dotyczàce najwa˝niejszych
wydarzeƒ biznesowych, marketingowych i finansowych. Przygotowywany w j´zyku angielskim jest dost´pny
dla Pracowników Banku Millennium na portalu intranetowym „Millenniumnet”.

Millennium News

„Millennium News” jest cotygodniowym magazynem telewizyjnym produkowanym przez korporacyjnà stacj´
telewizyjnà Millennium bcp w Lizbonie. Poprzez internet i Intranet dociera do wszystkich Pracowników
mi´dzynarodowej Grupy Millennium bcp, informujàc o najwa˝niejszych wydarzeniach biznesowych. Magazyn
przynosi te˝ rozmowy, opinie i krótkie reporta˝e. Wydawany jest w j´zyku portugalskim z tłumaczeniem na j´zyk
angielski.

Wydarzenia specjalne

Dorocznie Bank Millennium organizuje dla Pracowników Grupy spotkania o charakterze informacyjnym
i integracyjnym. W roku 2012 były to:

Narada Kadry Zarzàdzajàcej Grupy Banku Millennium, w której wzi´ło udział 800 mened˝erów ze wszystkich
szczebli zarzàdzania. Spotkanie poÊwi´cone było podsumowaniu roku 2011 oraz zało˝eniom biznesowym
i planom na rok 2012. Spotkanie stanowiło te˝ okazj´ do nagrodzenia wyró˝niajàcych si´ Pracowników;

Spotkania Wigilijne – tradycjà jest ju˝ organizowanie przez Bank Millennium dla wszystkich Pracowników Grupy
Spotkaƒ Wigilijnych. W grudniu 2012 roku odbyło si´ 14 spotkaƒ w 12 miastach, w których wzi´ło udział około
4,5 tysiàca Pracowników.
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Działania na rzecz społeczeƒstwa
Współpracujàc z organizacjami po˝ytku publicznego, Bank Millennium anga˝uje si´ w wydarzenia wa˝ne
artystycznie i społecznie. Swojà misj´ i odpowiedzialnoÊç społecznà Bank realizuje, wspierajàc bàdê tworzàc
wartoÊciowe programy kulturalne, edukacyjne i charytatywne.

  1. DziałalnoÊç prospołeczna

„Nikifory” w Banku Millennium

Bank Millennium po raz kolejny zaprosił swoich Pracowników do udziału w programie społecznym „Nikifory”.
Program ten jest realizowany od szeÊciu lat przez Fundacj´ „Wspólna Droga”, a jego celem jest pokonywanie
izolacji osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rozwój i promocj´ ich aktywnoÊci twórczej.

Tegoroczny projekt otworzyła wystawa prac artystów niepełnosprawnych, która odbyła si´ w budynku centrali
Banku w Warszawie. Prace te zostały jednoczeÊnie wystawione na aukcji intranetowej, w której udział wzi´ło
prawie 400 Pracowników Banku. Pi´ç obrazów, które zdobyły najwi´kszà liczb´ głosów, zostało zakupionych
przez Bank, a zysk z ich sprzeda˝y przekazano na rzecz rozwoju programu „Nikifory”. Jednym z elementów
programu były równie˝ wolontariaty pracownicze. Bankowi wolontariusze mieli mo˝liwoÊç wsparcia Fundacji
przy organizacji konkursu plastycznego „Âwiat Nikiforów” oraz uczestniczenia w warsztatach artystycznych wraz
z laureatami konkursu. Zwieƒczeniem wspólnych działaƒ była uroczysta Gala Fundacji i rozdanie laureatom
VII edycji konkursu „Âwiat Nikiforów” nagród ufundowanych przez Bank Millennium.

Wsparcie dla Fundacji „Ogród nadziei”

Bank Millennium przekazał darowizn´ na realizacj´ szkoleƒ psychoonkologicznych realizowanych przez Fundacj´
„Ogród nadziei”. Oprócz przekazanego wsparcia finansowego Bank wziàł udział w aukcji charytatywnej na rzecz
Fundacji, z której dochód został przeznaczony w całoÊci na realizacj´ „Integralnego Programu Zdrowienia”
skierowanego do osób chorych na nowotwory.

Ecco Walkathon

Grupa Banku Millennium zakupiła i przekazała swoim Pracownikom 150 biletów umo˝liwiajàcych udział
w Ecco Walkathonie, najwi´kszym w Polsce spacerze charytatywnym. Przemierzajàc 6- lub 10-kilometrowà tras´
mogli oni „wyspacerowaç” Êrodki (4 złote za ka˝dy kilometr) na rzecz jednej z trzech fundacji: Fundacji TVN
„Nie jesteÊ sam”, Fundacji Radia Zet oraz Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

„WzajemnoÊç” – projekt promujàcy solidarnoÊç mi´dzypokoleniowà i aktywnoÊç osób starszych

Bank Millennium był partnerem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w realizacji projektu „WzajemnoÊç”
zorganizowanego z okazji Europejskiego Roku AktywnoÊci Osób Starszych i SolidarnoÊci Mi´dzypokoleniowej.
Projekt „WzajemnoÊç” był cyklem wydarzeƒ kulturalnych, których motyw przewodni stanowiło promowanie
dialogu pomi´dzy pokoleniami. W ramach kilkudniowego wydarzenia zaprezentowano przedstawienia teatralne,
pokazy filmowe, koncerty, wystawy, przeprowadzono debaty i rozstrzygni´to dwa konkursy: plastyczny
i fotograficzny. Elementem programu był równie˝ piknik rodzinny – blok imprez przeznaczony dla dzieci, rodziców
i dziadków. Celem projektu było zach´cenie osób starszych do aktywnoÊci, wymiana doÊwiadczeƒ oraz integracja
mi´dzypokoleniowa.

Charytatywna akcja zbierania u˝ywanych telefonów komórkowych

Podczas charytatywnej akcji zbierania telefonów komórkowych Pracownicy przekazali 173 aparaty telefoniczne.
Ka˝da osoba, która wzi´ła udział w akcji, przyczyniła si´ do wsparcia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach, na rzecz którego zostały przekazane pieniàdze ze sprzeda˝y zebranych telefonów.
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Nakr´tkomania

Z inicjatywy Pracowników Grupy Banku Millennium kontynuowana jest społeczna akcja zbierania plastikowych
nakr´tek „Nakr´tkomania”. Plastikowe elementy przekazywane sà ˝oliborskiemu Stowarzyszeniu „Dom-Rodzina-
-Człowiek”, które Êrodki ze sprzeda˝y odpadów przeznacza na zakupy wózków inwalidzkich i sprz´tu leczniczego
dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo akcja ta ma wymiar ekologiczny, zmniejszajàc iloÊç plastikowych
odpadów trafiajàcych na wysypiska.

Pracownicy Banku dzieciom

W roku 2012 Pracownicy Grupy Banku Millennium zorganizowali trzy zbiórki przeznaczone dla wychowanków
Domu Dziecka w Kijanach (gmina Spieszyn, województwo lubelskie). Dzieciom przekazano przybory szkolne,
Êrodki higieny osobistej, odzie˝, zabawki i prezenty Êwiàteczne. W Domu Dziecka przebywa na stałe 28 dzieci
w wieku od 2 do 17 lat. Placówka pełni te˝ funkcje Powiatowego Pogotowia Opiekuƒczego. Zbiórki na rzecz
Domu Dziecka w Kijanach organizowane sà cyklicznie od 2011.

Stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów i studentów

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionym uczniom z małych oÊrodków Bank Millennium
ufundował w 2012 roku dwa 9-miesi´czne stypendia dla uczniów ze szkół w Olecku i Szczytnie. Bank po raz
kolejny ufundował tak˝e Nagrod´ „Czerwonej Ró˝y” w konkursie na najlepszego studenta i najlepsze koło
naukowe Trójmiasta.

WartoÊç darowizn i sponsoringu (zł)
                                                                                                                                           2012                                                                               2011

                                                                                                               Darowizny                          Sponsoring                          Darowizny                          Sponsoring

Kultura                                                              150 000                1 286 891                 155 000                1 180 987

Edukacja                                                            169 900                                                110 200                    60 000

Cele charytatywne                                              48 230                                                  66 650                               

Sport                                                                                                    8 610                                                              

Razem                                                              368 130                1 295 501                 331 850                1 240 987

  2. Promocja kultury

W ramach realizacji swojej misji społecznej Bank Millennium wspiera wydarzenia artystyczne z kr´gu kultury
wysokiej. Bank realizuje – samodzielnie lub wspólnie z organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdowymi oraz
paƒstwowymi instytucjami kultury – wieloletnie programy w obszarze kultury.

Złote Berło

Nagroda Złotego Berła została ustanowiona w roku 1999 przez Bank Millennium i Fundacj´ Kultury Polskiej.
Nagroda przyznawana jest za „najpełniej rozumianà twórczoÊç intelektualnà pojedynczego człowieka lub
zbiorowoÊci, grupy twórców, organizacji społecznej, instytucji artystycznej, ruchu kulturalnego czy naukowego”.
Laureatem nagrody w roku 2012 został Jerzy Stuhr, aktor, re˝yser teatralny i filmowy, pisarz i pedagog. Nagrod´
stanowi rzeêba Złotego Berła oraz kwota 110 tys. złotych. Dodatkowà nagrod´, tzw. Małe Berło (statuetka
oraz kwota 11 tys. złotych), dla twórcy wskazanego przez laureata, otrzymał Marek Lechki, re˝yser, scenarzysta
i producent filmowy młodego pokolenia. 

Retransmisj´ telewizyjnà z uroczystoÊci wr´czenia nagrody oraz towarzyszàcego jej koncertu oglàdało 
w Programie 2 TVP niemal 800 tys. widzów.
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Perły Millennium

Od roku 2004 Bank Millennium realizuje we współpracy z Telewizjà Polskà cykl programów artystycznych pod
wspólnà nazwà „Perły Millennium”. W roku 2012 objàł on prezentacje spektakli w ramach Teatru Telewizji
(1 Program TVP). W ramach cyklu zaprezentowano dwanaÊcie spektakli Teatru Telewizji, w tym trzy spektakle
premierowe przygotowane w formule „na ˝ywo”. Przeci´tna oglàdalnoÊç ka˝dego ze spektakli prezentowanego
w cyklu „Perły Millennium” wyniosła około 1 mln widzów.

Program „Perły Millennium” wsparł mo˝liwoÊç prezentacji spektakli Teatru Telewizji w nowej, atrakcyjnej dla
widzów formule oraz przyczynił si´ do renesansu tej niezwykle wa˝nej dla kultury narodowej instytucji.

Dwa Teatry

Po raz dziesiàty Bank Millennium był partnerem organizatorów Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji
Polskiej „Dwa Teatry”. Jego dwunasta edycja odbyła si´ w roku 2012 w Sopocie. Podczas festiwalu, który ma te˝
cz´Êç konkursowà, zaprezentowano 16 słuchowisk radiowych oraz 13 spektakli telewizyjnych. Bank był te˝
fundatorem nagrody za najlepsze zdj´cia do spektaklu Teatru Telewizji, która przypadła Wojciechowi Todorowi
za zdj´cia do spektaklu Najweselszy człowiek w re˝. Łukasza Wyl´˝ałka.

Film dokumentalny

W dniach 11-20 maja 2012 roku odbyła si´ w Warszawie 9. edycja Planete+ Doc Film Festiwal, najwi´kszego
w Polsce przeglàdu i konkursu filmów dokumentalnych. Bank Millennium był mecenasem tego festiwalu po raz ósmy.
Na festiwalu zaprezentowano 160 filmów wybranych przez komisj´ selekcyjnà. Równolegle, w dniach 14-20 maja
2012 roku, festiwal odbywał si´ te˝ we Wrocławiu (pokazano 50 wybranych filmów), a w pierwszy weekend
festiwalu (11-13 maja 2012 roku), w ramach weekendu z Planete+ Doc Film Festiwal, szeÊç wybranych filmów
z programu festiwalu zostało pokazanych w kinach studyjnych w 22 miastach w Polsce. Pokazom filmowym
towarzyszyły sesje dyskusyjne, spotkania z twórcami, warsztaty mistrzowskie, wystawy i koncerty. Nagrod´
Millennium, głównà nagrod´ festiwalowego konkursu (8 tys. euro), jury przyznało filmowi 5 rozbitych kamer
Emada Burnata i Guy Davidiego.

Festiwalowe filmy podczas pokazów w Warszawie i Wrocławiu obejrzało łàcznie 33 tysiàce widzów, a pokazy
weekendowe dodatkowo 3 tysiàce widzów. Łàczna frekwencja w wysokoÊci 36 tysi´cy widzów plasuje festiwal
na 3. miejscu pod wzgl´dem popularnoÊci wÊród europejskich festiwali filmów dokumentalnych.

Kolonia Artystyczna w Kazimierzu Dolnym

Od trzynastu lat Bank Millennium współpracuje z Muzeum NadwiÊlaƒskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłà
realizujàc program utrwalania dorobku artystycznego Kolonii Artystycznej w Kazimierzu Dolnym i jej współczesnych
kontynuatorów. W ramach tego programu w roku 2012 zorganizowano trzy wystawy:

• Na skrzy˝owaniu z Kazimierzem… – wystaw´ prac wybitnego malarza i teoretyka sztuki, prof. Jacka
Sempoliƒskiego, z okazji 85. rocznicy urodzin; 

• Jan Cybis, kapista na terytorium wroga – ekspozycj´ przypominajàcà twórczoÊç jednego z najwybitniejszych
polskich kolorystów;

• Henryk Dàbrowski. Sequel po półwieczu – wystaw´ rysunków, grafik i akwarel prof. Henryka Dàbrowskiego,
mistrza rysunku, architekta wielce zasłu˝onego dla rekonstrukcji zabytków Kazimierza Dolnego.

Łàcznie wystawy, wraz z galeria stałà, obejrzało około 10 tys. widzów.
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Wielokulturowy Gdaƒsk

Od roku 1998 Bank Millennium wspiera Muzeum Narodowe w Gdaƒsku w prezentacji historycznego dorobku
artystycznego twórców wielokulturowego Gdaƒska oraz prac artystów współczesnych zwiàzanych z tym miastem.
W roku 2012 Bank włàczył si´ do organizacji wystawy Bartholomäus Schachman, (1559-1614): Sztuka podró˝y.
Na wystaw´ zło˝yła si´ prezentacja orientalnych akwarel z 1590 roku, które powstały podczas podró˝y
gdaƒskiego rajcy i burmistrza oraz kolekcjonera do imperium osmaƒskiego. Prace zostały udost´pnione przez
Orientalist Museum w Ad-Dausze (Katar). Wystaw´ obejrzało 1250 widzów, w zorganizowanej przez muzeum
grze miejskiej wzi´ło udział 645 uczestników. W trakcie trwania wystawy odbyło si´ 35 spotkaƒ, warsztatów
edukacyjnych i wykładów zwiàzanych z jej tematykà.

Sztuka współczesna w Sopocie

Bank Millennium wsparł Muzeum Sopotu, które rozpocz´ło nowy cyklu prezentacji sztuki współczesnej.
Zainaugurowała go wystawa Wojciech Zaniewski i jego goÊcie prezentujàca dorobek artystyczny czterech twórców:
Wojciecha Zaniewskiego (pastele), Ryszarda Łagodzca (malarstwo), Marka Dzienkiewicza (malarstwo)
i Krzysztofa Kizlicha (rzeêba).

Muzyka współczesna

• Bank Millennium był mecenasem festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie, jednego z najwa˝niejszych w Europie
festiwali muzyki współczesnej i nurtów pokrewnych. W jego programie w roku 2012 znalazł si´ m.in. cykl Polish
Icons prezentujàcy dzieła najwybitniejszych polskich kompozytorów – Krzysztofa Pendereckiego, Mikołaja Henryka
Góreckiego, Witold Lutosławskiego i Wojciech Kilara – w nowym opracowaniu DJ z wytwórni Ninja Tune.
Gwiazdami festiwalu były zespoły: Kronos Quartet i Sigur Ros. W edycji 2012 festiwalu wzi´ło udział 12 tys.
widzów.

• Na zaproszenie fundacji „Piwnica Artystyczna Kurylewiczów” Bank Millennium wziàł udział w VI edycji Dni Muzyki
Andrzeja Kurylewicza, podczas którego zaprezentowano wybrane pozycje z dorobku kompozytorskiego tego
wybitnego artysty.

Piosenka poetycka

Bank Millennium był partnerem fundacji „Okularnicy” w organizacji XV edycji konkursu „Pami´tajmy o Osieckiej”
poÊwi´conego twórczoÊci tej wybitnej poetki. W eliminacjach do konkursu uczestniczyło około 200 młodych
artystów prezentujàcych swoje interpretacje piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej, z których jury wyłoniło
10 uczestników finału. FinaliÊci wzi´li udział w warsztatach artystycznych i 9 koncertach w Teatrze Atelier
w Sopocie, koncercie finałowym w Studio Muzycznym Polskiego Radia, a nast´pnie w koncercie galowym
na scenie Teatru Roma. W konkursie zwyci´˝yła Dominika Barbas, kompozytorka, autorka tekstów i wokalistka.
Konkursowi towarzyszyły koncerty specjalne przygotowane w oparciu o poezj´ Agnieszki Osieckiej.

Koncerty noworoczne

Od ponad 20 lat Bank Millennium organizuje koncert noworoczny, zapraszajàc do sal Zamku Królewskiego
w Warszawie liczne grono swoich Partnerów i Klientów. W roku 2012 w koncercie wystàpili Anna Maria Jopek
z zespołem oraz Stanisław Soyka, prezentujàc specjalnie przygotowany na t´ okazj´ program.



Promocja kultury
                                                                                                                                                                     Liczba zrealizowanych                        Liczba odbiorców
                                                                                                                                                        edycji programu do roku 2012                                        w 2012 

Złote Berło                                                                                                                     14                         800 000

Perły Millennium                                                                                                               8                    12 000 000

Dwa Teatry                                                                                                                     10                      brak danych

Planete+ Doc Film Festiwal                                                                                              8                           36 000

Kolonia Artystyczna w Kazimierzu Dolnym                                                                     13                           10 000

Muzeum Narodowe w Gdaƒsku                                                                                    14                             1 895

Festiwal muzyki wpółczesnej Sacrum Profanum                                                                1                           12 000

Konkurs piosenki poetyckiej „Pami´tajmy o Osieckiej”                                                       6                             1 900

Koncerty noworoczne                                                                                                    21                                220

Razem                                                                                                                                                   12 862 015

  3. Wspieranie edukacji

Come and Grow with Us

W 2002 roku powołany został program „Come and Grow with Us”, który po dziÊ dzieƒ anga˝uje si´ w ˝ycie
Êrodowiska akademickiego, dajàc studentom szans´ rozwijania kompetencji i zainteresowaƒ. Trwałymi elementami
programu sà płatne praktyki, szkolenia, warsztaty, konkursy z cennymi nagrodami oraz udział w wydarzeniach
targowo-edukacyjnych. Istotnà cz´Êcià programu jest równie˝ promocja programów rozwojowych „People
Grow” oraz „Expert Start-up” kierowanych do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów (patrz: str. 56-57).

Praktyki

W Banku Millennium realizowany jest płatny program praktyk „Millennium Bankers”, którego celem jest umo˝liwienie
studentom zastosowania wiedzy zdobywanej w czasie studiów w pracy w obszarze bankowoÊci. Poprzez
zaanga˝owanie w samodzielne, zło˝one projekty studenci nabywajà praktycznà wiedz´, której brakuje w programie
uczelni ekonomicznych, a które sà wa˝ne dla zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji finansowej.
Program skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy ukoƒczyli drugi rok studiów.
Najlepsi z praktykantów otrzymujà propozycj´ zatrudnienia w Banku.

Szkolenia dla studentów

Bank Millennium w 2012 roku w ramach programu „Come and Grow with Us” zrealizował bezpłatne szkolenia
dla studentów o ró˝nej tematyce, które odzwierciedlały ich bie˝àce potrzeby i zainteresowania. Były to szkolenia
dotyczàce umiej´tnoÊci mi´kkich, jak i warsztaty z zakresu bankowoÊci. 

W trakcie realizacji letniego programu praktyk 16 praktykantów wzi´ło udział w warsztacie z kreatywnoÊci.
Natomiast w sesji jesiennej odbyła si´ „Akademia Millennium” – cykl szkoleƒ i prezentacji dla studentów uczelni
ekonomicznych. Akademia realizowana jest w 9 oÊrodkach akademickich na terenie całego kraju oraz w Centrali
Banku. Szkolenia prowadzone sà przez doÊwiadczonych Pracowników Banku – trenerów, ekspertów, którzy
ch´tnie dzielà si´ wiedzà ze swoich obszarów. W 2012 roku ogromnà popularnoÊcià wÊród studentów cieszył
si´ warsztat „Zarzàdzanie siecià sprzeda˝y”, w którym udział wzi´ło ponad 240 studentów, podczas gdy aplikowało
a˝ 470 ch´tnych.
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Konkursy

Stałà formà aktywizacji studentów przez Bank Millennium jest zapraszanie ich do udziału w konkursach, które dajà
uczestnikowi szans´ sprawdzenia swojej wiedzy i pomysłów w praktyce. 

W 2012 roku zorganizowane zostały trzy konkursy o ró˝nej tematyce, poprzez które staraliÊmy si´ pobudziç
kreatywne myÊlenie i intuicj´ biznesowà uczestników. Studenci zmagali si´ z zadaniami z zakresu ryzyka kredytowego
i marketingu, walczàc o praktyki w Banku oraz cenne nagrody rzeczowe. W trzecim konkursie studenci walczyli
o dofinansowanie dowolnego przedsi´wzi´cia. Zwyci´˝ył projekt badawczy „Budowa naddêwi´kowej rakiety
doÊwiadczalnej H1”, który realizowany jest przez studentów na Politechnice Warszawskiej.

Ju˝ po raz trzeci Bank został fundatorem nagrody w konkursie „Grasz o sta˝” organizowanym przez „Gazet´
Wyborczà” oraz firm´ PricewaterhouseCoopers. Do zaproponowanego zadania konkursowego przystàpiło
42 studentów. Zwyci´zca konkursu został przyj´ty na praktyk´ do Departamentu Decyzji Kredytowych
Przedsi´biorstw, którego obszar działalnoÊci obejmowała praca konkursowa. 

Współpraca z organizacjami studenckimi

Bank finansowo i merytorycznie wspiera organizacje studenckie w ich działaniach i realizacji celów statutowych.

Współpraca z AIESEC – Od 2003 roku Bank współpracuje z mi´dzynarodowym stowarzyszeniem studentów
AIESEC, z którym realizuje dwa projekty: „Program Ambasador” oraz „Dni Kariery”. „Program Ambasador”
umo˝liwia bezpoÊrednie dotarcie do Êrodowiska akademickiego za poÊrednictwem Ambasadorów, tj. studentów
uczelni ekonomicznych, członków AIESEC, którzy reprezentujà Bank w najwi´kszych oÊrodkach akademickich.
Podczas rocznej współpracy informujà oni o mo˝liwoÊciach rozwoju w Banku poprzez promocj´ programu praktyk,
konkursów, sta˝y i programów rozwojowych. Ambasadorzy korzystajà ze szkoleƒ i warsztatów przygotowanych
przez Bank oraz otrzymujà mo˝liwoÊç odbycia praktyki wakacyjnej w Banku. Udział Banku w „Dniach Kariery”,
które sà najwi´kszymi targami pracy, praktyk i sta˝y dla studentów w Polsce, jest natomiast skutecznà formà
wymiany oczekiwaƒ pomi´dzy Bankiem, jako ewentualnym przyszłym pracodawcà, a młodymi ludêmi poszukujàcymi
miejsca na realizacj´ swojej kariery. Oba programy realizowane sà w 10 oÊrodkach akademickich w całej Polsce.

Współpraca z BEST – W 2012 roku Bank kontynuował współprac´ ze Stowarzyszeniem Studentów BEST
z Politechniki Warszawskiej. BEST jest najwi´kszà organizacjà zrzeszajàcà studentów uczelni technicznych. Bank
uczestniczył w dwudniowych In˝ynierskich Targach Pracy, gdzie studenci mogli uzyskaç informacje na temat programów
rozwojowych, praktyk i nowych procesów rekrutacyjnych skierowanych przez Bank wyłàcznie do in˝ynierów.

Współpraca z CEMS Chance – Bank Millennium był głównym partnerem projektu „CEMS Chance” zrealizowanego
przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt ten skierowany był do zdolnych i ambitnych
licealistów znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej. Celem warsztatów prowadzonych w ramach programu
był rozwój umiej´tnoÊci mi´kkich uczestników i ułatwienie im zaplanowania odpowiedniej do swoich zainteresowaƒ
i predyspozycji Êcie˝ki kariery zawodowej. „CEMS Chance” realizuje wa˝ny cel społeczny, jakim jest wyrównywanie
szans edukacyjnych i zawodowych młodzie˝y majàcej utrudniony start w ˝yciu. 

Programy edukacyjne – liczba uczestników
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Praktyki                                                                                                                           24                                  36

Akademia Millennium                                                                                                   240                                290

Konkursy                                                                                                                        23                                  37

„Grasz o sta˝”                                                                                                                 42                                  29

CEMS Chance                                                                                                                40                                     -

Razem                                                                                                                         369                                392
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Bank Millennium oraz spółki Grupy prowadzà działalnoÊç w oparciu o obowiàzujàce regulacje prawne,
obowiàzujàcy kodeks zachowaƒ etycznych oraz najlepsze praktyki rynkowe. Bank przywiàzuje specjalnà wag´
do kwestii zwiàzanych z zarzàdzaniem ryzykiem i bezpieczeƒstwem działania, dbajàc o bezpieczeƒstwo Êrodków
powierzonych mu przez Klientów.

   1 Dobre praktyki 

Zasady Ładu Korporacyjnego to zbiór norm współtworzàcych system zarzàdzania i kontroli spółkà, koncentrujàcy si´
szczególnie na zakresie uprawnieƒ poszczególnych władz spółki. Ramy prawne procesu kształtowania zasad ładu
korporacyjnego, wspólnych dla wszystkich spółek publicznych w Polsce, nadajà regulacje Giełdy Papierów
WartoÊciowych w Warszawie, a w szczególnoÊci uchwalony przez Rad´ Giełdy dokument „Dobre Praktyki
spółek notowanych na GPW”. 

Zasadniczà normà post´powania zawartà w Dobrych Praktykach jest zasada zawarta w regule „stosuj lub wyjaÊniaj”
(comply or explain). Oznacza ona, ˝e naruszenie którejÊ z zasad opisanych w Dobrych Praktykach powinno
zostaç przez spółk´ niezwłocznie upublicznione w formie odpowiedniego raportu.

Bank Millennium, uznajàc wartoÊç zasad okreÊlonych przez Dobre Praktyki, dokłada nale˝ytej starannoÊci w układaniu
relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodnoÊci z nimi. W roku 2012 Bank Millennium
przestrzegał w pełnym zakresie zasad zawartych w Dobrych Praktykach.

Potwierdzeniem tego jest fakt, ˝e Bank Millennium w 2012 roku w kolejnych dwóch edycjach znalazł si´
w gronie spółek włàczonych do RESPECT Index – pierwszego w Europie Ârodkowo-Wschodniej indeksu spółek
społecznie odpowiedzialnych. Indeks obejmuje 20 spółek notowanych na GPW działajàcych w oparciu o najlepsze
standardy w zakresie CSR, corporate governance, polityki informacji, relacji inwestorskich, a tak˝e w obszarze
spraw pracowniczych, relacji społecznych oraz ochrony Êrodowiska.

  2. Polityka zapewnienia zgodnoÊci (Compliance) 

Za realizacj´ polityki zapewnienia zgodnoÊci w Grupie Banku Millennium oraz prowadzenie działaƒ i inicjatyw
zapewniajàcych zgodnoÊç realizowanych zadaƒ i czynnoÊci z obowiàzujàcymi regulacjami zewn´trznymi odpowiada
Departament Zapewnienia ZgodnoÊci.

Podmioty Grupy Banku Millennium podejmujà działania w celu bie˝àcego Êledzenia zmian zachodzàcych w przepisach
prawa powszechnie obowiàzujàcego oraz rekomendacji i zaleceƒ wydawanych przez organy nadzorcze, zarówno
krajowe, jak i Unii Europejskiej. Przyj´te rozwiàzania polegajà mi´dzy innymi na dokonywaniu okresowych
przeglàdów wszystkich obowiàzujàcych w Grupie wewn´trznych aktów normatywnych, zapewniajàcych ich
zgodnoÊç z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa.

Prawa, zasady i standardy dotyczàce zapewnienia zgodnoÊci dotyczà kwestii takich jak: przestrzeganie
odpowiednich standardów post´powania rynkowego, zarzàdzanie konfliktami interesu, uczciwe traktowanie
Klientów oraz zapewnianie im właÊciwych porad. Za szczególnie istotne uznaje nast´pujàce obszary działania:

• przeciwdziałanie praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu;

• zapewnienie zgodnoÊci wewn´trznych aktów normatywnych Banku Millennium z przepisami powszechnie
obowiàzujàcego prawa, a tak˝e z zaleceniami wydawanymi przez organy nadzorcze;
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• zarzàdzanie konfliktami interesów przez identyfikacj´ zachodzàcego pomi´dzy Grupà a jej Klientami, a tak˝e
pomi´dzy Klientami, konfliktu interesów, jak równie˝ ustanowienie zasad zarzàdzania powstałym konfliktem,
tak by wskazane konflikty nie miały negatywnego wpływu na interesy Klientów;

• monitorowanie transakcji własnych w celu ograniczania lub zapobiegania realizacji transakcji własnych przez osoby
powiàzane (Relevant Persons) w sytuacjach mogàcych spowodowaç konflikt interesów bàdê wiàzaç si´ z dost´pem
do informacji poufnych lub z dost´pem do danych o transakcjach Klientów;

• ochrona informacji poufnych i stanowiàcych tajemnic´ zawodowà; w Banku obowiàzuje tak˝e zakaz
wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych oraz zasada utrzymywania Êcisłej kontroli ochrony przepływu
informacji poufnych. Nabywanie oraz zbywanie akcji Banku, praw pochodnych dotyczàcych akcji Banku oraz
innych instrumentów finansowych z nimi powiàzanych jest w okresach zamkni´tych zakazane.

Post´powania prawne dotyczàce praktyk antykonkurencyjnych, monopolistycznych i zmów
                                                                                                                2012                              

                                                                                                                Kwota (zł)                      WyjaÊnienie

Kwota kary nało˝onej                                                                   Prezes UOKiK uznał za praktyk´ naruszajàcà 
przez Urzàd Ochrony Konkurencji                                                           zbiorowe interesy konsumentów niewskazanie przez Bank 
i Konsumentów (UOKiK)                                       2.857.389                  w umowach o otwarcie i prowadzenie Indywidualnych 
                                                                                                                           Kont Emerytalnych przesłanek dokonywania zmian umowy 
                                                                                                                           oraz niewskazanie w tych umowach zakresu 
                                                                                                                           odpowiedzialnoÊci Banku za terminowe i prawidłowe 
                                                                                                                           przeprowadzenie rozliczeƒ pieni´˝nych oraz wysokoÊci 
                                                                                                                           odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji 
                                                                                                                           posiadacza rachunku i nakazał zaniechania ich stosowania.
                                                                                                                           Bank odwołał si´ od decyzji Urz´du.

  3. Przeciwdzia¬nie praniu pieni´dzy (AML Policy)

W Banku Millennium stosowany jest Program AML, który jest systemem identyfikacji obszarów zagro˝enia,
transakcji podlegajàcych rejestracji oraz transakcji mogàcych wiàzaç si´ z praniem pieni´dzy lub finansowaniem
terroryzmu. Corocznie dla Zarzàdu Banku przygotowywane jest sprawozdanie z realizacji Programu.

Podstawowym elementem wpływajàcym na skutecznoÊç działaƒ w zakresie przeciwdziałania procederowi prania
pieni´dzy i finansowania terroryzmu jest tak˝e systematyczne szkolenie Pracowników Banku. 

Program AML
                                                               

                                                                                                                                                                       2012                                                                       2011

Liczba i odsetek przeszkolonych Pracowników                                       1 346                                               2 061
                                                                                                              (22%)                                               (32%)

Liczba przekazanych do GIIF * raportów 
na temat podejrzanej działalnoÊci (SAR)                                                      187                                                  159

Liczba Klientów, których raporty SAR dotyczyły                                         844                                                   595

* Generalny Inspektor Informacji Finansowej
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  4. Zapobieganie ryzyku nadu˝yç 

Ryzyko nadu˝yç wyst´puje w sytuacji, gdy Klient przedstawia nieprawdziwe bàdê niepełne informacje dotyczàce
jego sytuacji bàdê to˝samoÊci, co ma bezpoÊredni wpływ na podj´cie przez Bank decyzji kredytowej lub wykonanie
transakcji. Celem Biura Zarzàdzania Ryzykiem Nadu˝yç jest tworzenie, wdra˝anie oraz monitorowanie realizacji
polityki Banku w zakresie zarzàdzania tym rodzajem ryzyka we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi
Banku oraz zgodnie z regulacjami wewn´trznymi. 

  5. Audyt wewn´trzny 

Departament Audytu Wewn´trznego jest wyspecjalizowanà jednostkà kontroli instytucjonalnej, która ma na celu
niezale˝nà i obiektywnà ocen´ adekwatnoÊci, prawidłowoÊci i efektywnoÊci systemów: kontroli wewn´trznej
i zarzàdzania, w tym zarzàdzania ryzykiem. W szczególnoÊci zwiàzane jest to z ocenà jakoÊci, prawidłowoÊci
i bezpieczeƒstwa prowadzenia czynnoÊci bankowych. W realizacji swej misji Audyt Wewn´trzny uwzgl´dnia
strategiczne cele i zadania organizacji okreÊlone przez Zarzàd i Rad´ Nadzorczà Banku. Proces audytu wykonywany
jest według Metodologii Audytu Wewn´trznego propagujàcej mi´dzynarodowe standardy audytu wewn´trznego
i dobre praktyki sztuki bankowej.

DziałalnoÊç Audytu Wewn´trznego jest działalnoÊcià opartà na rocznym planie audytów. Podstaw´ procesu
planowania stanowi ocena ryzyka poszczególnych obszarów i procesów Banku, słu˝àca identyfikacji podwy˝szonego
ryzyka i wspomagajàca okreÊlanie priorytetów oraz zasobów do realizacji zadaƒ. Proces planowania uwzgl´dnia
konsultacje z kierownictwem wy˝szego szczebla oraz właÊcicielami kluczowych procesów. Roczny plan audytu,
zatwierdzany przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku, jest realizowany w podziale kwartalnym przez
doÊwiadczonych i wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów.

Audyt wewn´trzny opiniuje wprowadzane i aktualizowane w Banku regulacje, niezale˝nie i obiektywnie ocenia
i doradza jednostkom w zakresie audytowanego obszaru. Działania o charakterze doradczym mogà byç
wykonywane, o ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezale˝noÊci audytora wewn´trznego.

Departament Audytu Wewn´trznego jest jednostkà niezale˝nà, podlegajàcà Prezesowi Zarzàdu Banku, a wyniki
audytów raportuje Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Banku.

Audyt Wewn´trzny – przeprowadzone działania w roku 2012

Audyty procesowe                                                                                                         61

Audyty finansowe                                                                                                           11

Audyty placówek                                                                                                          199

Audyty zgodnoÊci z wymogami (IRF)                                                                               14

Audyty – razem                                                                                                            285

Kontrola prewencyjna                                                                                                   426

Post´powania wyjaÊniajàce                                                                                           328
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Ryzyko korupcji
                                                                                                                                            2012                                                                       2011

Liczba i odsetek jednostek organizacyjnych Trudno wskazaç liczb´ audytowanych jednostek, poniewa˝ audyty dotyczà 
analizowanych ze wzgl´du na ryzyko korupcji poszczególnych procesów, w które zaanga˝owanych jest po kilka jednostek. 

Przy czym, w ramach prowadzonych audytów procesów, badaniom podlega
ich podatnoÊç na ró˝nego rodzaju zagro˝enia i ewentualne nadu˝ycia, 
w tym na zjawisko korupcji.

Akcje podj´te w wyniku stwierdzenia 
przypadków korupcji Brak wykrytych przypadków korupcji

  6. Audyt zewn´trzny Banku Millennium 

Otrzymywanie terminowej, przejrzystej i przede wszystkim adekwatnej informacji o efektach działalnoÊci Banku
jest istotnà kwestià dla Interesariuszy. Jednym z aspektów słu˝àcych realizacji tego zadania jest współpraca Banku
z Audytorem Zewn´trznym w obszarze sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych. Wyboru Audytora Zewn´trznego
dokonuje Rada Nadzorcza Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku. 

W roku 2012 (podobnie jak w poprzednich latach) Audytorem Zewn´trznym dla Banku jest KPMG Audyt Sp. z o.o.
Oprócz współdziałania przy wykonywaniu podstawowych zadaƒ Audytora Zewn´trznego, takich jak przeglàd
i badanie odpowiednio półrocznych i rocznych sprawozdaƒ finansowych, Bank realizuje wraz z KPMG koncepcj´
bie˝àcego monitorowania i konsultowania zdarzeƒ ekonomicznych pod kàtem prawidłowej prezentacji
w pozostałych sprawozdaniach finansowych. Stosowanie takiego podejÊcia zapewnia, ˝e przedmiotowe transakcje
zostanà zaprezentowane w sprawozdaniach Êródrocznych w sposób to˝samy jak w badanym sprawozdaniu
rocznym.

  7. Zarzàdzanie ryzykiem

Zarzàdzanie ryzykiem odgrywa kluczowà rol´ w strategii zrównowa˝onego i stabilnego rozwoju Grupy
Banku Millennium, słu˝àc optymalizacji proporcji pomi´dzy ryzykiem i zwrotem w ramach poszczególnych linii
biznesowych, jak równie˝ utrzymaniu adekwatnego profilu ryzyka w zakresie kapitału i płynnoÊci. W celu
zapewnienia spójnej i efektywnej polityki zarzàdzania ryzykiem Grupa Banku Millennium wdro˝yła kompleksowy
model zarzàdzania ryzykiem, który integruje ryzyko kredytowe, rynkowe, płynnoÊci i operacyjne. Zarzàdzanie
ryzykiem obejmuje identyfikacj´, pomiar, redukcj´, monitoring i sprawozdawczoÊç w odniesieniu do poszczególnych
rodzajów ryzyka. Wymaga zastosowania szerokiego spektrum metod – zarówno jakoÊciowych, jak i iloÊciowych,
w tym zaawansowanych narz´dzi matematycznych i statystycznych, wspomaganych przez odpowiednie systemy IT.



Model zarzàdzania ryzykiem w Banku Millennium

Szczegółowe informacje na temat zarzàdzania ryzykiem w Banku Millennium znajdujà si´ w „Raporcie Rocznym
2012”, który jest dost´pny na stronie internetowej Banku.

  8. CiàgłoÊç biznesowa 

W obliczu dynamicznie zmieniajàcego si´ otoczenia, zagro˝enia zdarzeniami o charakterze terrorystycznym,
epidemiami czy kataklizmami naturalnymi plany wchodzàce w skład Zarzàdzania CiàgłoÊcià Działania Banku
Millennium precyzyjnie definiujà sposób post´powania umo˝liwiajàcy zapobiegni´cie zakłóceniom w prowadzeniu
czynnoÊci biznesowych w ramach najwa˝niejszych procesów i zmniejszenie poziomu ewentualnych strat. 

Weryfikacja procesów biznesowych

CiàgłoÊç działania Banku Millennium oparta jest na rocznym cyklu prac, które majà na celu zapewnienie optymalnych
zało˝eƒ i rozwiàzaƒ. Dokonywana jest wtedy kompleksowa weryfikacja poszczególnych procesów biznesowych,
pozwalajàca na okreÊlenie wpływu ich niedost´pnoÊci na działalnoÊç biznesowà Banku w skali czasu oraz
na ustalenie maksymalnego czasu niedost´pnoÊci (RTO) ka˝dego z tych procesów. W wyniku tej analizy zostaje
zaktualizowana lista procesów krytycznych. Nast´pnie ocenie poddawane sà szacunki zasobów niezb´dnych
do podtrzymania podstawowych funkcjonalnoÊci ka˝dego z kluczowych procesów. 

Komitet Ryzyka
Wszystkie

Rynkowe i PłynnoÊci

Operacyjne

Kredytowe

Komitet Walidacji Modeli

Komitet Kredytowy
Departament Ratingu

Departament Decyzji 
Kredytowych Przedsi´biorstw

Departament Detalicznych
Decyzji Kredytowych

Departament Zagro˝onych
Nale˝noÊci Gospodarczych

Departament Dochodzenia
Nale˝noÊci Detalicznych

Komitet Procesów 
i Ryzyka Operacyjnego

Komitet Nale˝noÊci
Zagro˝onych

Komitet Kapitału Aktywów
i Pasywów (CALCO)

Rodzaje ryzyka Komitety Obszary odpowiedzialnoÊci

Członek Zarzàdu Członek Zarzàdu

Departament Ryzyka

Biuro Kontroli i Analiz
Skarbu

Zarzàd
OkreÊlanie systemu zarzàdzania ryzykiem i polityki kontroli
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Analiza istniejàcych planów ciàgłoÊci działania

Dokładnie analizowane sà tak˝e istniejàce plany zwiàzane z ciàgłoÊcià działania. Stanowià one integralny element
modelu Zarzàdzania CiàgłoÊcià Biznesowà w Banku Millennium. Opisujà m.in. schemat Reagowania Awaryjnego,
w tym zasady ewakuacji zagro˝onych obiektów, zasady Odtworzenia DziałalnoÊci Biznesowej zwiàzanej z krytycznymi
procesami oraz wytyczne dla Zarzàdzania Kryzysowego, zarówno dla Sztabu Kryzysowego, jak i jednostek
udzielajàcych bezpoÊredniego wsparcia podczas sytuacji awaryjnej. Plany definiujà równie˝ reguły działania
w obliczu zdarzenia generujàcego całkowità niedost´pnoÊç budynków Centrali Banku. Wnikliwej ocenie poddawany
jest tak˝e model zarzàdzania kryzysowego oraz zasady dotyczàce komunikacji wewn´trznej i zewn´trznej.

Testy sprawdzajàce mo˝liwoÊci działania w sytuacji awaryjnej

Bank Millennium sprawdza mo˝liwoÊç realizacji przez jednostki bioràce udział w procesach krytycznych zadaƒ
biznesowych w Êrodowisku testowym. Opracowano i wdro˝ono kompleksowy program testów, pozwalajàcy m.in.
na permanentnà optymalizacj´ rozwiàzaƒ stosowanych w lokalizacjach zapasowych. Ponadto testy umo˝liwiajà
weryfikacj´ wydajnoÊci i ewentualnych ograniczeƒ przygotowanych lokalizacji zast´pczych, przyczyniajàc si´
ka˝dorazowo do dalszego udoskonalenia planów zachowania ciàgłoÊci działania, jak te˝ dost´pnej infrastruktury
awaryjnej.

  9. Współpraca z Regulatorami i Nadzorem Rynku 

W roku 2012 intensyfikacja współpracy z Komisjà Nadzoru Finansowego zwiàzana była z zakoƒczonà sukcesem
procedurà uzyskiwania zgody na stosowanie metody wewn´trznych ratingów dla celów obliczania wymogów
kapitałowych dotyczàcych wi´kszoÊci kredytów detalicznych. Bank Millennium jako jeden z nielicznych banków
działajàcych w Polsce uzyskał takà zgod´, co Êwiadczy o wysokich standardach jego działania. Pozytywna ocena
stosowanych procedur i poziomu ochrony danych osobowych w Banku znalazła potwierdzenie w wynikach
kontroli przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Bank, uznajàc wartoÊç doÊwiadczeƒ jego ekspertów-praktyków dla celów tworzenia i modyfikacji Êrodowiska
prawnego, aktywnie anga˝uje si´ w proces opiniowania nowych regulacji za poÊrednictwem Zwiàzku Banków
Polskich (ZBP) i innych organizacji skupiajàcych Êrodowisko przedsi´biorców.
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10. Komunikacja korporacyjna 

Głównym celem prowadzenia przez Grup´ Banku Millennium otwartej i ciàgłej polityki informacyjnej jest obowiàzek
zapewnienia Akcjonariuszom i Interesariuszom równego dost´pu do informacji o działalnoÊci Banku i spółek
Grupy. Realizujàc korporacyjnà polityk´ informacyjnà, Bank korzysta z najlepszych praktyk rynkowych,
przestrzega przyj´tych standardów oraz spełnia wymogi wszystkich regulacji obowiàzujàcych spółki publiczne.

Dwie jednostki organizacyjne Banku zapewniajà ciàgłoÊç polityki informacyjnej: Departament Relacji Inwestorskich –
odpowiedzialny za kontakty z akcjonariuszami, inwestorami, analitykami rynków finansowych i samorzàdowymi
instytucjami rynku kapitałowego oraz Departament Public Relations – odpowiedzialny za kontakty z mediami,
rzecznictwo prasowe oraz komunikacj´ wewn´trznà. Obie jednostki koordynujà te˝ przekazywanie informacji
publicznych przez spółki Grupy: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium TFI.

Bank podaje na poczàtku ka˝dego roku do wiadomoÊci publicznej harmonogram prezentowania swoich
wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz informuje z wyprzedzeniem o najwa˝niejszych zdarzeniach
korporacyjnych, takich jak Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA). Bie˝àce wydarzenia zwiàzane z działalnoÊcià
Banku sà przedmiotem raportów bie˝àcych bàdê informacji prasowych. Bank utrzymuje te˝ bie˝àcy kontakt ze
Êrodowiskiem inwestorów i analityków dzi´ki licznym bezpoÊrednim spotkaniom oraz z dziennikarzami zajmujàcymi
si´ tematykà ekonomicznà poprzez organizowane systematycznie konferencje prasowe, odpowiedzi na pytania
i przesyłanie informacji. Wi´kszoÊç informacji (w tym informacje o polityce i działaniach CSR) publikowana jest te˝
na stronach internetowych Banku oraz udost´pniana Pracownikom na wewn´trznym portalu intranetowym
w polskiej i angielskiej wersji j´zykowej.

Cz´Êç spotkaƒ, w tym obrady WZA i kwartalne spotkania Zarzàdu Banku z analitykami rynku, dost´pne sà
dla wszystkich zainteresowanych w trybie on-line za poÊrednictwem łàczy internetowych. 
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Bank Millennium dba o Êrodowisko naturalne poprzez racjonalnà gospodark´ materiałami, monitorowanie zu˝ycia
wody, energii i paliw, wprowadzanie proÊrodowiskowych rozwiàzaƒ w działalnoÊci operacyjnej oraz adresowanie
do Pracowników i Klientów akcji edukacyjnych.

W roku 2012 Grupa Banku Millennium nie otrzymała informacji o ˝adnym przypadku naruszenia przez nià
przepisów ochrony Êrodowiska.

  1. Zarzàdzanie zu˝ywanymi zasobami

Polityka racjonalnego gospodarowania zu˝ywanymi zasobami obejmuje efektywne wykorzystywanie posiadanych
ju˝ zasobów oraz optymalizowanie procesu zakupów materiałów potrzebnych do działalnoÊci operacyjnej.

1.1 Zu˝ycie zakupionych materiałów
                                                                                                                                                Zmiana            
                                                                                               2012                 2011     Jedn.    2012/2011         Przyczyny zmiany                                  Zasób

Papier i rolki                                    369 307     358 037    kg    3,15%       Dzi´ki wdro˝onym działaniom     odnawialny
na potrzeby operacyjne                                                                                                redukcyjnym tendencja zu˝ycia
                                                                                                                                          na porównywalnym poziomie 
                                                                                                                                           z 2011 rokiem pomimo 
                                                                                                                                           przyrostu klientów o ok. 5% 
                                                                                                                                           (patrz: str. 81-82).                                          

Koperty                                          101 924     113 042    kg    -9,84%     Wzrost liczby Klientów                odnawialny
                                                                                                                                           korzystajàcych z wyciàgów 
                                                                                                                                           on-line.                                                              

Artykuły plastikowe                           13 421       14 316    kg    -6,25%     Spadek zu˝ycia dzi´ki                   nieodnawialny
                                                                                                                                           wdro˝onym działaniom 
                                                                                                                                           redukcyjnym (patrz: str. 81).                              

Materiały eksploatacyjne                                                                              Spadek zu˝ycia taÊm,                    nieodnawialny
do urzàdzeƒ drukujàcych                    1 708         1 846    kg    -7,49%     kaset i wałków barwiàcych.                                

Baterie                                                   541            387    kg    39,87%     Mo˝liwoÊç zamawiania baterii      nieodnawialny
                                                                                                                                           bezpoÊrednio w bankowym 
                                                                                                                                           systemie zakupowym. WczeÊniej 
                                                                                                                                           wymiana baterii do niektórych 
                                                                                                                                           urzàdzeƒ elektronicznych 
                                                                                                                                           realizowana była przez serwis 
                                                                                                                                           zewn´trzny.                                                        

1.2 Kontrola gospodarki odpadami

W 2012 roku odnotowano spadek w zakresie iloÊci wygenerowanych przez Bank odpadów. Pomimo wzrostu
liczby Klientów zu˝ycie materiałów potrzebnych dla działalnoÊci operacyjnej Banku kształtowało si´ na podobnym
poziomie jak w roku 2011.

1.2.1 Recykling i utylizacja materiałów

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia
działalnoÊci operacyjnej Banku przekazywane sà do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którà Bank
ma podpisanà umow´. 92% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.



                                                                                                                                      

Artykuły plastikowe                                              552          1 646         kg    -66,46%   

Szkło                                                                   230          1 598         Kg    -85,61%   

Wyposa˝enie meblowe                                    4 789          8 082         kg    -40,75%   
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                                                                                                                                                                                   Zmiana
                                                                                                                  2012                  2011           Jedn.        2012/2011    Przyczyny zmiany

Sprz´t teleinformatyczny                                13 629        24 329         kg    -43,98%   W 2011 roku z powodu migracji 
                                                                                                                                                                  do Windows 7 wymieniono sprz´t 
                                                                                                                                                                  w oddziałach (stacje i serwery).

Papier                                                          203 657      607 666         kg    -66,49%   W 2011 roku zrealizowano Projekt
                                                                                                                                                                  Archiwum (niszczenie dokumentów, 
                                                                                                                                                                  których okres przechowywania 
                                                                                                                                                                  upłynàł w 2009 i 2010 roku).

Odpady metalowe                                           3 839          2 958         kg      29,78%   W 2011 roku w wi´kszej liczbie 
                                                                                                                                                                             placówek miało miejsce oczyszczanie
                                                                                                                                                                  powierzchni u˝ytkowych 
                                                                                                                                                                  ze zb´dnego wyposa˝enia, 
                                                                                                                                                                  nieznajdujàcego dalszego 
                                                                                                                                                                  zastosowania w Banku.

                                                                                                                                                        

Kasety CCTV (do monitoringu)                            515             600         kg    -14,17%   

Odpady poddane recyklingowi*                         92%           92%                         0%   

* odpady wygenerowane przez Bank i przekazane specjalistycznej firmie utylizujàcej

  2. Monitorowanie zu˝ycia energii, wody i paliw

W oparciu o analiz´ zu˝ycia wody, energii i paliw podejmowane sà działania redukcyjne, które słu˝à ograniczeniu
zu˝ycia tych surowców (patrz: str. 81-83).

2.1 Zu˝ycie energii i wody
                                                                                                                                                                                   Zmiana
                                                                                                                  2012                      2011       Jedn.        2012/2011    Przyczyny zmiany

Energia elektryczna zakupiona                       111 631         118 672      GJ      -5,93%   Kontynuowanie wymiany oÊwietlenia 
                                                                                                                                                                  w reklamach na LED-owe

Energia cieplna zakupiona                             104 693           62 220      GJ     68,26%   Zwi´kszone zu˝ycie ogrzewania 
                                                                                                                                                                  zwiàzane z mroênà zimà

Gaz ziemny                                                  200 386         183 775      m3       9,04%   jw.

Olej opałowy                                                 75 818           75 880      litr      -0,08%   

Woda                                                             85 589           66 981      m3     27,78%   Pełne obcià˝enie budynków 
                                                                                                                                                                  Centrali, dwie nowe placówki

2.2 Zu˝ycie paliw

2.2.1 Flota samochodowa
                                                                                                     2012                                                  2011                                                  Zmiana 2012/2011

                                                                                  Benzyna                  Diesel                   Benzyna                  Diesel             Jedn.         Benzyna                Diesel

Liczba przejechanych km        6 509 213    3 833 091       6 453 934    3 519 961          km     0,86%        8,90%

Liczba samochodów                         347              150                 348              152      sztuk    -0,29%       -1,32%

Zu˝ycie paliwa                           520 737       210 820          516 315       193 597          litr     0,86%        8,90%
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2.2.2 Podró˝e słu˝bowe
                                                                                                                                                                                   Zmiana
                                                                                                                  2012                  2011           Jedn.        2012/2011    Przyczyny zmiany

Lotnicze                                                       318 079      161 796        km     96,59%   
Zakup biletów lotniczych

                                                                                                                                                        w cenie kolejowych
Kolejowe                                                   1 940 702   2 187 882        km   -11,30%   

Taksówki                                                          3 524           3484        km       1,15%   

Autokarowe                                                   87 598        88 251        km     -0,74%   

  3. Wprowadzanie rozwiàzaƒ proekologicznych

3.1 Optymalizacja zu˝ycia materiałów zakupionych przez Bank

3.1.1 Plastik

Weryfikacja zapotrzebowania na plastikowe koperty bezpieczne – na podstawie Êredniej iloÊci wysyłanych
przesyłek specjalnych ustalony został limit na koperty bezpieczne dla ka˝dej jednostki organizacyjnej Banku.

Regeneracja automatów do pieczàtek – gumki z treÊcià pieczàtki sà komisyjnie niszczone, a puste obudowy
automatów sà przekazywane kontrahentowi do ponownego wykorzystania. Działanie takie pozwala ograniczyç
iloÊç zu˝ywanego plastiku.

Ograniczenie zu˝ycia plastiku – od kilku lat kontynuowana jest dyscyplina w zakresie zamawiania butelkowanej
wody mineralnej, plastikowych kubeczków i mieszadełek. W obiektach Centrali Banku zainstalowane zostały
uzdatniacze wody.

Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami – ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala
na zmniejszenie iloÊci zakupionego wyposa˝enia (fotele obrotowe), urzàdzeƒ własnych (niszczarki, liczarki)
i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taÊmy barwiàce).

Narz´dzia IT – wykorzystanie narz´dzia informatycznego wspomagajàcego proces centralizacji zakupów
dla jednostek organizacyjnych Banku w materiały niezb´dne do prowadzenia bie˝àcej działalnoÊci. Narz´dzie
pozwala na stosowanie mechanizmów ograniczajàcych zu˝ycie i wpływ okreÊlonych grup produktów
na Êrodowisko naturalne, poprzez m.in. okreÊlanie limitów iloÊciowych i weryfikacj´ potrzeb u˝ytkowników.

3.1.2 Papier

Kontrola zapotrzebowania na papier – na podstawie miesi´cznych raportów z przeprowadzonych transakcji
kasowych kontrolowana jest iloÊç potrzebnego oddziałom papieru do wydruków operacji kasowo-skarbcowych.
Ponadto do wszystkich placówek Banku wysyłany jest mailing przypominajàcy o prawidłowym wykorzystaniu
udost´pnionych materiałów.

Ograniczenie zu˝ycia papieru przez jednostki organizacyjne Banku poprzez mo˝liwoÊç korzystania z tzw. print
roomów i wprowadzenie opcji dwustronnego wydruku oraz skanowania i wysyłania dokumentów w formie
elektronicznej.

Wdro˝enie Equitrac – biurowego systemu raportowania i kontroli drukowania. System rejestruje szczegóły
wszystkich wydruków generowanych przez Pracowników (data i czas, identyfikator u˝ytkownika, nazwa dokumentu,
liczba stron i szacunkowy koszt wydruku), co pozwala zarzàdzaç strukturà wydruków.
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Elektroniczny obieg dokumentów – w cz´Êci dotyczàcej spraw pracowniczych serwis intranetowy słu˝y
do bezpoÊredniej komunikacji pomi´dzy Pracownikiem a Departamentem Kadr. Dzi´ki niemu wyeliminowano
wewn´trzny obieg niemal wszystkich papierowych dokumentów w tym obszarze.

Ograniczanie liczby wydrukowanych dokumentów przekazywanych Klientom – odbywa si´ to poprzez analiz´
wymaganych dokumentów, odpowiednie formatowanie tekstu, a tak˝e formatu wydruków. JednoczeÊnie cz´Êç
dokumentów (m.in. regulaminy) umieszczone sà na stronie bankowej, przez co Klient ma do nich bezpoÊredni
dost´p. Dodatkowo promowane sà lokaty internetowe, dzi´ki temu zu˝ycie papieru jest mniejsze.

Promowanie wyciàgów on-line – wyciàg elektroniczny jest zakładany domyÊlnie dla ka˝dego nowego Klienta
otwierajàcego rachunek bie˝àcy w Banku Millennium. Ponadto opracowano specjalnà, powitalnà stron´ popup,
która jest aktywowana okresowo dla Klientów nadal otrzymujàcych wyciàgi papierowe (strona pojawia si´ po
zalogowaniu do systemu i pozwala na natychmiastowe zdefiniowanie wyciàgów elektronicznych domyÊlnie).
Działania dokonane w ciàgu roku 2012 pozwoliły zredukowaç wolumen drukowania wyciàgów o dodatkowe
20% w stosunku do stanu sprzed tych działaƒ, co redukuje zarówno zu˝ycie materiałów drukarskich/tonerów,
jak i papieru.

Umowy skonsolidowane – Klient, który kupuje pakiet usług bankowych, mo˝e podpisaç jednà skonsolidowanà
umow´ zamiast kilku odr´bnych umów na ka˝dy produkt.

3.1.3 Energia elektryczna 

Wymiana oÊwietlenia w zewn´trznych panelach reklamowych placówek Banku z tradycyjnego Êwietlówkowego
na energooszcz´dne LED.

Ograniczenie Êwiecenia zewn´trznych paneli reklamowych (wyłàczane sà o północy).

Zastosowanie energooszcz´dnych êródeł Êwiatła w oddziałach (jako pilot).

Zastosowanie automatycznego systemu wyłàczania Êwiatła (po godzinie 18) w budynkach Centrali.

Bie˝àca kontrola zu˝ycia mediów jest procesem ciàgłym. Na podstawie danych finansowych sporzàdzany jest
ranking odbiorców energii według jej zu˝ycia. Oddziały o najwi´kszym wskaêniku zu˝ycia energii sà kontrolowane
i je˝eli to mo˝liwe, wdra˝ane sà usprawnienia i zalecenia dla firm administrujàcych budynkami. Podobnie w przypadku
wysokich rachunków za media sprawdzane jest, czy zu˝ycia sà prawidłowe i czy nie wyst´puje awaria urzàdzeƒ
lub instalacji. 

Racjonalne gospodarowanie zu˝yciem energii – w Centrali i Oddziałach Banku wdro˝ono zalecenia regulujàce
działanie urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych zale˝nie od pór roku i rozkładu dobowego.
Zalecenia te majà na celu ograniczenie konsumpcji energii elektrycznej przez urzàdzenia klimatyzacyjne i cieplno-
-wentylacyjne do przedziału czasu, w którym odbywa si´ praca. Metodologia wyłàczeƒ zapobiega równie˝
jednoczesnemu działaniu urzàdzeƒ grzewczych w trakcie pracy urzàdzeƒ schładzajàcych. 

Optymalizacja zu˝ycia energii
                                                                                                                                                                                                 2012                                             2011

Oddziały z oÊwietleniem LED                                                                                       100                                 69 
                                                                                                                                 (22%)                             (15%)

Oddziały z panelami wyłàczanymi o północy                                                                349                               349 
                                                                                                                                 (78%)                             (78%)
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Verdiem – system monitorowania zu˝ycia energii dla infrastruktury komputerowej. System umo˝liwia
automatyczne wyłàczanie i ponowne uruchamianie komputerów i monitorów w Centrali i oddziałach. Ma równie˝
interfejs z mo˝liwoÊcià dostosowania do potrzeb oddziałów, oddziałów otwartych w weekendy, stanowisk
bankowoÊci internetowej, standardowych u˝ytkowników Centrali, stacji roboczych Call Center, pracujàcych
w systemie zmianowym itp. Wdro˝enie systemu pozwala obni˝yç zu˝ycie energii łàcznie o -40%.

Wirtualizacja infrastruktury serwerów w Centrum Komputerowym. Wymiana starej infrastruktury serwerów
na Êrodowisko wysoko skonsolidowane i zwirtualizowane pozwoliła znaczàco zredukowaç liczb´ fizycznych
maszyn, na których pracujà aplikacje i serwisy Banku. W efekcie Bank nie tylko uzyskał bardziej niezawodnà
i sprawnà infrastruktur´ serwerów, ale tak˝e wyraêne zmniejszenie zu˝ycia energii w Centrum Komputerowym.
Mniej serwerów zu˝ywajàcych energi´ to tak˝e mniej emitowanego ciepła, tym samym mniej energii, potrzebnej
na prac´ klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Komputerowego. Oszcz´dnoÊç uzyskana w wyniku tego
działania jest szacowana na 20% całoÊci zu˝ycia energii w Centrum Komputerowym.

Plan modernizacji komputerów. Kontynuujàc okresowy plan modernizacji sprz´tu komputerowego, w roku
2012 Bank wymienił kolejnych 700 najstarszych komputerów stacjonarnych na nowe, które zu˝ywajà 30%
mniej energii ni˝ stary sprz´t. 

3.1.4 Paliwa

Samochody słu˝bowe, które majà najwy˝sze normy emisji spalin, sà sukcesywnie wymieniane na mniej
zanieczyszczajàce Êrodowisko. We flocie samochodowej Banku znajdujà si´ jedynie samochody z normà Euro 4
i Euro 5.

Aby ograniczyç koniecznoÊç podró˝y słu˝bowych, stale rozbudowywany jest system szkoleƒ e-learningowych
(wzrost odsetka szkoleƒ e-learningowych z 17% w 2011 do 20% w 2012).

  4. Proekologiczne produkty i usługi Banku 

Zestawienie produktów proekologicznych oferowanych przez Bank Millennium

                                                                                                                                                                                                                            Opis produktu 
Segment Klientów                                                                                                        Produkt                                                                          (strona raportu)

Klienci indywidualni                                                                   Karta WWF                                           39

                                                                                                Wyciàgi elektroniczne                           40, 82

Klienci Prestige                                                                          Zielone Fundusze Inwestycyjne            41

Klienci korporacyjni                                                                   PolSEFF                                                 42

                                                                                                Kredyt technologiczny                          43
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  5. Ekologiczne akcje edukacyjne

5.1 Szkolenie PRO ECO

Szkolenie e-learningowe PRO ECO powstało z myÊlà o popularyzacji postaw proekologicznych. W przyst´pnej,
interaktywnej formie przekazano w nim wiele konkretnych rad dotyczàcych zasad dbania o Êrodowisko przy
okazji wykonywania codziennych czynnoÊci w domu, biurze i w podró˝y. Kurs przeznaczony był dla wszystkich
Pracowników Banku Millennium.

W 2012 odbyła si´ druga edycja szkolenia, pierwsza została przeprowadzona w 2009 roku.

Szkolenie PRO ECO
                                                                                                                                                      II edycja (2012)                                                       I edycja (2009)

Liczba i odsetek Pracowników, którzy ukoƒczyli szkolenie                       1924                                                2479 
                                                                                                              (32%)                                                (39%)

5.2 Godzina dla Ziemi

Corocznie, poczàwszy od roku 2009, Bank bierze udział w akcji „Godzina dla Ziemi” organizowanej przez fundacj´
WWF Polska. W ramach tej akcji na godzin´ wyłàczane jest oÊwietlenie i panele reklamowe w placówkach oraz
centrali Banku w Warszawie i Gdaƒsku. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na wybrany aspekt wpływu
działalnoÊci człowieka na Êrodowisko naturalne i odbywa si´ dzi´ki dobrowolnemu zaanga˝owaniu Pracowników.

Informacja o przygotowaniach i udziale Banku w wydarzeniu ukazuje si´ w specjalnym serwisie dla Pracowników
(intranet), w informacji na wyciàgach rachunków przesyłanych Klientom oraz w wewn´trznej gazecie Banku.

5.3 Spotkania dla Klientów korporacyjnych

Bank podejmuje działania promujàce inwestycje energooszcz´dne w ramach Programu wspierania inwestycji
przynoszàcych oszcz´dnoÊci energii – PolSEFF. Działania te majà form´ spotkaƒ z Klientami podczas seminariów
czy targów bran˝owych. W trakcie rozmów przedsi´biorcy cz´sto rozwa˝ajà wprowadzenie w planowanej
inwestycji zmian prowadzàcych do zmniejszenia zu˝ycia energii.

                                                                                                                                                    2012                                                                       2011

                                                                                                                                                                    Liczba                                                                   Liczba
                                                                                                                            Liczba spotkaƒ     uczestników                             Liczba spotkaƒ      uczestników
                                                                                                                            informacyjnych             spotkaƒ                             informacyjnych             spotkaƒ

Seminaria                                                                                  24             275                                  25             325

Targi bran˝owe                                                                           6           5000                                  13           4500

  6. Obszary chronione

Bank nie posiada gruntów sàsiadujàcych z obszarami chronionymi.
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                Opis Poziom Strona Cz´Êç 
 Wskaênik wskaênika raportowania w raporcie niezaraportowana WyjaÊnienie

     Standardowe wskaêniki, cz´Êç I: Profil

         1.    Strategia i analiza                                                   

        1.1     OÊwiadczenie kierownictwa najwy˝szego szczebla 
                  o znaczeniu zrównowa˝onego rozwoju 
                  dla organizacji i jej strategii                                                  CałoÊciowo   7                                               

        1.2     Opis kluczowych wpływów, ryzyk i mo˝liwoÊci                 Cz´Êciowo    13-15            

         2.    Profil organizacji                                                    

        2.1     Nazwa organizacji                                                              CałoÊciowo   19                                             

        2.2     Główne marki, produkty i/lub usługi                                   CałoÊciowo   20                                             

        2.3     Struktura operacyjna                                                          CałoÊciowo   19                                             

        2.4     Lokalizacja siedziby głównej organizacji                               CałoÊciowo   20                                             

        2.5     Liczba krajów, w których działa organizacja                        CałoÊciowo   20                                             

        2.6     Forma własnoÊci i struktura prawna                                   CałoÊciowo   20                                             

        2.7     Obsługiwane rynki                                                             CałoÊciowo   20                                             

        2.8     Skala działalnoÊci                                                                CałoÊciowo   21                                             

        2.9     Znaczàce zmiany w raportowanym okresie 
                  dotyczàce rozmiaru, struktury lub formy własnoÊci             CałoÊciowo   21-22                                        

      2.10     Nagrody otrzymane w raportowanym okresie                  CałoÊciowo   45-46                                        

         3.    Parametry raportu                                                 

        3.1     Okres raportowania                                                          CałoÊciowo   17                                             

        3.2     Data publikacji ostatniego raportu                                      CałoÊciowo   17                                             

        3.3     Cykl raportowania                                                             CałoÊciowo   17                                             

        3.4     Osoba do kontaktu                                                            CałoÊciowo   94                                             

        3.5     Proces definiowania zawartoÊci raportu                             CałoÊciowo   17                                             

        3.6     Zasi´g raportu                                                                   CałoÊciowo   17                                             

        3.7     OÊwiadczenie w sprawie jakichkolwiek 
                  ograniczeƒ w zakresie i zasi´gu raportu                             CałoÊciowo   17                                             

        3.8     Informacja o przedsi´wzi´ciach typu 
                  joint venture, podmiotach zale˝nych, 
                  obiektach dzier˝awionych, operacjach 
                  outsoursowanych i innych jednostkach, 
                  które wpływajà na porównywalnoÊç danych                      CałoÊciowo   17                                             

        3.9     Techniki i przyj´te zało˝enia odnoÊnie 
                  do szacunków i kalkulacji wskaêników 
                  i innych informacji zawartych w raporcie                            CałoÊciowo   17                                             

Przyczyny zrealizowania
celów w stopniu prze-
kraczajàcym zało˝ony
poziom wykonania
oraz przyczyny
niezrealizowania
wyznaczonych celów.

Brak  celów, których
realizacja przekroczyła
bàdê nie osiàgn´ła
zało˝onego poziomu
wykonania.

Indeks wskaêników GRI G3.1 – Suplement Bran˝owy 
dla Usług Finansowych – poziom aplikacji B



      3.10     WyjaÊnienia dotyczàce efektów jakichkolwiek 
                  korekt informacji zawartych w poprzednich 
                  raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia         CałoÊciowo   Brak korekt                                

      3.11     Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego 
                  raportu dotyczàce zakresu, zasi´gu 
                  lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie                  CałoÊciowo   35, 39, 58                                 

      3.12     Tabela wskazujàca miejsce zamieszczenia 
                  Standardowych Informacji w raporcie                                CałoÊciowo   85-91                                        

      3.13     Polityka i obecna praktyka w zakresie 
                  zewn´trznej weryfikacji raportu                                         CałoÊciowo   5, 92                                         

         4.    Nadzór, zobowiàzania i zaanga˝owanie                

        4.1     Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami 
                  podlegajàcymi pod najwy˝szy organ nadzorczy, 
                  odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na 
                  przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacjà      CałoÊciowo                        

        4.2     Wskazanie, czy przewodniczàcy najwy˝szego organu 
                  nadzorczego jest równie˝ dyrektorem zarzàdzajàcym.       CałoÊciowo   22                                             

        4.3     Liczba członków najwy˝szego organu nadzorczego 
                  z wyró˝nieniem niezale˝nych i/lub niewykonawczych 
                  członków                                                                          CałoÊciowo   22                                             

        4.4     Mechanizmy umo˝liwiajàce akcjonariuszom                                            
                  i Pracownikom zgłaszanie rekomendacji                                                  30, 31,
                  i wskazówek dla najwy˝szego organu nadzorczego            CałoÊciowo   47-48, 61-63                            

        4.5     Zwiàzek mi´dzy poziomem wynagrodzeƒ 
                  najwy˝szego organu nadzorczego, wy˝szej kadry 
                  mened˝erskiej oraz zarzàdu a wynikami organizacji            CałoÊciowo   24-25, 55-56                            

        4.6     Procesy pozwalajàce na unikni´cie konfliktu interesów 
                  członków najwy˝szego organu nadzorczego                      CałoÊciowo   24                                             

        4.7     Procesy wyboru składu, kwalifikacji i doÊwiadczenia 
                  zawodowego członków najwy˝szego organu nadzorczego 
                  i tworzonych przez nich komitetów z uwzgl´dnieniem 
                  płci i innych wskaêników ró˝norodnoÊci                             CałoÊciowo   25                                             

        4.8     Wewn´trznie utworzone oÊwiadczenia o misji 
                  lub wartoÊciach, kodeksy zachowaƒ i zasady 
                  odnoszàce si´ do działalnoÊci ekonomicznej, 
                  Êrodowiskowej i społecznej oraz status ich wdro˝enia        CałoÊciowo   9-10                                          

        4.9     Procedury najwy˝szego organu nadzorczego 
                  dotyczàce nadzoru identyfikacji i zarzàdzania kwestiami 
                  ekonomicznymi, Êrodowiskowymi i społecznymi, 
                  włàczajàc stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie si´ 
                  lub zgodnoÊç z uznanymi mi´dzynarodowymi  
                  standardami, kodeksami post´powania i zasadami              CałoÊciowo   25                                             

22-24, 54
Płeç jest jedynym
wskaênikiem
ró˝norodnoÊci
w organach
zarzàdczych firmy.
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Indeks wskaêników GRI G3.1 – Suplement Bran˝owy dla Usług Finansowych – poziom aplikacji B

                Opis Poziom Strona Cz´Êç 
 Wskaênik wskaênika raportowania w raporcie niezaraportowana WyjaÊnienie



      4.10     Proces ewaluacji wyników działaƒ najwy˝szego organu 
                  nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, 
                  Êrodowiskowych i społecznych                                          CałoÊciowo   25                                             

      4.11     WyjaÊnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje 
                  zasad´ ostro˝noÊci.                                                            CałoÊciowo   71-77                                        

      4.12     Zewn´trzne, przyj´te lub popierane przez organizacj´ 
                  ekonomiczne, Êrodowiskowe i społeczne deklaracje, 
                  zasady i inne inicjatywy                                                      CałoÊciowo   10                                             

      4.13     Członkostwo w stowarzyszeniach 
                  (takich jak stowarzyszenia bran˝owe) i/lub 
                  w krajowych//mi´dzynarodowych 
                  organizacjach rzeczniczych                                                 CałoÊciowo                        

      4.14     Lista grup Interesariuszy anga˝owanych przez organizacj´    CałoÊciowo   28                                             

      4.15     Podstawy identyfikacji i selekcji anga˝owanych 
                  grup Interesariuszy                                                            CałoÊciowo   27                                             

      4.16     PodejÊcie do anga˝owania Interesariuszy, włàczajàc 
                  cz´stotliwoÊç anga˝owania według typu i grupy 
                  Interesariuszy                                                                    CałoÊciowo   29-31                                        

      4.17     Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 
                  Interesariuszy oraz odpowiedê ze strony organizacji, 
                  równie˝ poprzez ich zaraportowanie                                 CałoÊciowo   30-31                                        

                Standardowe wskaêniki, cz´Êç II: PodejÊcie do zarzàdzania

                PodejÊcie do zarzàdzania: 

                 Wyniki ekonomiczne

 Aspekty     Wyniki ekonomiczne                                                         CałoÊciowo   7                                               

                  ObecnoÊç na rynku                                                           CałoÊciowo   20-21, 49                                  

                  PoÊredni wpływ ekonomiczny                                           CałoÊciowo   43                                             

                 Ârodowisko

 Aspekty     Materiały                                                                           CałoÊciowo   79-82                                        

                  Energia                                                                              CałoÊciowo   80                                             

                  Woda                                                                                CałoÊciowo   80                                             

                  Bioró˝norodnoÊç                                                              CałoÊciowo   84                                             

                  Produkty i usługi                                                                 CałoÊciowo   83                                             

                  Zapewnienie zgodnoÊci                                                     CałoÊciowo   79                                             

                  Transport                                                                           CałoÊciowo   80-81, 83                                  

11
Firma nie posiada swoich
przedstawicieli w orga-
nach nadzorczych ani
znaczàco nie finansuje
wymienionych orga-
nizacji.
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                 Praktyki dotyczàce Pracowników

 Aspekty     Zatrudnienie                                                                      CałoÊciowo   50-56                                        

                  Relacje pomi´dzy Pracownikami a kierownictwem            CałoÊciowo   54                                             

                  Bezpieczeƒstwo i higiena pracy                                          CałoÊciowo   61                                             

                  Szkolenia i edukacja                                                           CałoÊciowo   56-58                                        

                  Ró˝norodnoÊç i równoÊç szans                                         CałoÊciowo   55                                             

                  Równe wynagrodzenie dla kobiet i m´˝czyzn                    CałoÊciowo   55                                             

                 Prawa człowieka

 Aspekty     Procedury dotyczàce zamówieƒ i inwestycji                       CałoÊciowo   49                                             

                  Przeciwdziałanie dyskryminacji                                           CałoÊciowo   55                                             

                  Swoboda zrzeszania si´ i prawo do sporów zbiorowych   CałoÊciowo   54                                             

                 Społeczeƒstwo

 Aspekty     SpołecznoÊci lokalne                                                          CałoÊciowo   64                                             

                                                                                                                                                                                  Element polityki
                  Korupcja                                                                            CałoÊciowo   71                                             zapewnienia zgodnoÊci 

                                                                                                                                                                                  Element polityki
                  Naruszenie zasad wolnej konkurencji                                 CałoÊciowo   71                                             zapewnienia zgodnoÊci

                  Zapewnienie zgodnoÊci z regulacjami                                CałoÊciowo   71                                             

                 OdpowiedzialnoÊç za produkt

 Aspekty     Znakowanie produktów i usług                                          CałoÊciowo   36, 45                                       

                  Polityki zapewniajàce uczciwe projektowanie 
                  i sprzeda˝ produktów i usług finansowych                          CałoÊciowo   36, 45                                       

                  Komunikacja marketingowa                                               CałoÊciowo   36                                             

                                                                                                                                                                                  Element polityki
                  Ochrona prywatnoÊci klienta                                             CałoÊciowo   71                                             zapewnienia zgodnoÊci

                  Zapewnienie zgodnoÊci z regulacjami                                CałoÊciowo   36, 45, 71                                 

                Standardowe wskaêniki, cz´Êç III: Aspekty działalnoÊci

                Wpływ produktów i usług

                 Portfolio produktów

        FS7     Pieni´˝na wartoÊç produktów i usług zaprojektowanych 
                  w celu dostarczenia specyficznych korzyÊci społecznych 
                  dla ka˝dej linii biznesowej w podziale na cel                       CałoÊciowo   41-44                                        

        FS8     Pieni´˝na wartoÊç produktów i usług zaprojektowanych 
                  w celu dostarczenia specyficznych korzyÊci Êrodowiskowych 
                  dla ka˝dej linii biznesowej w podziale na cel                       CałoÊciowo   41, 43                                       
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                Wskaêniki ekonomiczne                                        

                 Wyniki ekonomiczne

       EC1     BezpoÊrednia wartoÊç ekonomiczna wytworzona 
                  i podzielona z uwzgl´dnieniem przychodów, 
                  kosztów operacyjnych, wynagrodzenia Pracowników, 
                  dotacji i innych inwestycji na rzecz społecznoÊci, 
                  niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właÊcicieli 
                  kapitału i instytucji paƒstwowych                                        CałoÊciowo   21, 65                                       

                 ObecnoÊç na rynku

       EC6     Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych 
                  na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach 
                  organizacji                                                                          CałoÊciowo   49                                             

                 PoÊredni wpływ ekonomiczny

       EC8     Wkład w rozwój infrastruktury oraz Êwiadczenie usług 
                  na rzecz społeczeƒstwa poprzez działania komercyjne, 
                  przekazywanie towarów oraz działania pro bono              CałoÊciowo   43                                             

                Wskaêniki Êrodowiskowe                                     

                 Materiały

      EN1     Wykorzystane surowce/materiały 
                  według wagi lub obj´toÊci                                                  CałoÊciowo   79                                             

                 Energia

      EN4     PoÊrednie zu˝ycie energii 
                  według pierwotnych êródeł energii                                    Cz´Êciowo    80                 

      EN5     IloÊç energii zaoszcz´dzonej dzi´ki konserwacji                                                                                        
                  infrastruktury i poprawie efektywnoÊci energetycznej         Cz´Êciowo    82-83            

      EN6     Inicjatywy podj´te w celu dostarczenia produktów 
                  i usług efektywnych energetycznie lub opartych 
                  na energii odnawialnej oraz wynikajàce z tych 
                  rozwiàzaƒ redukcje zapotrzebowania na energi´               CałoÊciowo   82-83                                        

      EN7     Inicjatywy podj´te w celu zmniejszenia poÊredniego 
                  zu˝ycia energii z uwzgl´dnieniem osiàgni´tego 
                  stopnia redukcji                                                                  CałoÊciowo   82-83                                        

                 Woda

      EN8     Łàczny pobór wody według êródła                                    CałoÊciowo   80                                             

                 Bioró˝norodnoÊç

    EN11     Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzier˝awionych 
                  lub zarzàdzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach 
                  chronionych lub obszarach o du˝ej wartoÊci pod wzgl´dem 
                  bioró˝norodnoÊci poza obszarami chronionymi 
                  bàdê przylegajàcych do takich obszarów                            CałoÊciowo   84                                             

                 Zapewnienie zgodnoÊci z regulacjami

    EN28     WartoÊç pieni´˝na kar i całkowita liczba sankcji 
                  pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa 
                  i regulacji dotyczàcych ochrony Êrodowiska                        CałoÊciowo   79                                             

Brak 
danych w organizacji

Całkowita iloÊç
zaoszcz´dzonej energii
(dane iloÊciowe)

Odpowiadajàce zu˝ycie
energii potrzebne do jej
produkcji

Brak 
danych w organizacji
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                Wskaêniki społeczne: Praktyki
                dotyczàce Pracowników i godziwa praca

                 Zatrudnienie

       LA1     Łàczna liczba Pracowników według typu zatrudnienia, 
                  rodzaju umowy o prac´ i regionu                                      CałoÊciowo   50, 52                                       

       LA2     Łàczna liczba odejÊç oraz wskaênik fluktuacji 
                  Pracowników według grup wiekowych, płci i regionu        CałoÊciowo   51-52                                        

       LA3     Âwiadczenia dodatkowe zapewniane Pracownikom 
                  pełnoetatowym, które nie sà zapewniane Pracownikom 
                  czasowym lub pracujàcym w niepełnym wymiarze godzin, 
                  według głównych jednostek organizacyjnych                      CałoÊciowo   59                                             

     LA15     Powrót do pracy i wskaênik retencji po powrocie 
                  z urlopu macierzyƒskiego, według płci                               CałoÊciowo   54                                             

                 Relacje mi´dzy Pracownikami a kierownictwem

       LA4     Odsetek zatrudnionych obj´tych umowami zbiorowymi    CałoÊciowo   54                                             

                 Szkolenia i edukacja

     LA10     Ârednia liczba godzin szkoleniowych w roku 
                  przypadajàcych na Pracownika według płci                        
                  i struktury zatrudnienia                                                       CałoÊciowo   58                                             

     LA11     Programy rozwoju umiej´tnoÊci mened˝erskich 
                  i kształcenia ustawicznego, które wspierajà 
                  ciàgłoÊç zatrudnienia Pracowników oraz ułatwiajà 
                  proces przejÊcia na emerytur´                                           Cz´Êciowo    57                

     LA12     Odsetek Pracowników podlegajàcych regularnym 
                  ocenom jakoÊci pracy i przeglàdom rozwoju kariery 
                  zawodowej według płci                                                     CałoÊciowo   56                                             

                 Ró˝norodnoÊç i równoÊç szans

     LA13     Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale 
                  na kategorie według płci, wieku, przynale˝noÊci 
                  do mniejszoÊci oraz innych wskaêników ró˝norodnoÊci     CałoÊciowo   54                                             

                 Równe wynagrodzenie dla kobiet i m´˝czyzn

     LA14     Stosunek podstawowego wynagrodzenia m´˝czyzn 
                  i kobiet według zajmowanego stanowiska                          CałoÊciowo   55                                             

                Wskaêniki społeczne: Prawa człowieka

                 Procedury dotyczàce zamówieƒ i inwestycji

      HR1     Procent i całkowita liczba istotnych umów inwestycyjnych 
                  zawierajàcych klauzule dotyczàce praw człowieka 
                  lub poddanych kontroli pod tym kàtem                              CałoÊciowo   49                                             

      HR2     Procent znaczàcych dostawców i podwykonawców 
                  weryfikacji pod kàtem przestrzegania praw poddanych 
                  człowieka oraz działania podj´te w tej kwestii                    CałoÊciowo   49                                             

      HR3     Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk 
                  i procedur regulujàcych kwestie przestrzegania praw 
                  człowieka w zakresie prowadzonej działalnoÊci 
                  oraz procent przeszkolonych Pracowników                       CałoÊciowo   58                                             

Brak w organizacji.

Programy 
poÊredniczàce w przejÊciu
na emerytur´.
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                Wskaêniki społeczne: Społeczeƒstwo

                 SpołecznoÊci lokalne

      FS14     Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dost´pu 
                  do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym        CałoÊciowo   38-39                                        

                 Korupcja

      SO2     Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych 
                  poddanych analizie pod kàtem ryzyka 
                  zwiàzanego z korupcjà                                                       CałoÊciowo   74                                             

      SO4     Działania podj´te w odpowiedzi na przypadki korupcji       CałoÊciowo   74                                             

                 Naruszenie zasad wolnej konkurencji

      SO7     Całkowita liczba podj´tych wobec organizacji                    
                  kroków prawnych dotyczàcych przypadków                     
                  naruszeƒ zasad wolnej konkurencji,                                   
                  praktyk monopolistycznych oraz ich skutki                         CałoÊciowo   72                                             

                Wskaêniki społeczne: 
                OdpowiedzialnoÊç za produkt

                 Znakowanie produktów i usług

       PR5     Praktyki zwiàzane z zapewnieniem satysfakcji klienta, 
                  w tym wyniki badaƒ pomiaru satysfakcji klienta                   CałoÊciowo   33-34                                        

      FS15     Polityki zapewniajàce uczciwe projektowanie 
                  i sprzeda˝ produktów i usług finansowych                          CałoÊciowo   36, 45                                       

      FS16     Inicjatywy majàce na celu edukacj´ finansowà 
                  według typu odbiorców                                                    CałoÊciowo   40, 45                                       

                 Komunikacja marketingowa

       PR6     Programy dotyczàce przestrzegania prawa, standardów 
                  i dobrowolnych kodeksów regulujàcych kwestie 
                  komunikacji marketingowej, z uwzgl´dnieniem reklamy, 
                  promocji i sponsoringu                                                      CałoÊciowo   36                                             

       PR7     Całkowita liczba przypadków niezgodnoÊci z regulacjami 
                  i dobrowolnymi kodeksami regulujàcymi kwestie 
                  komunikacji marketingowej, z uwzgl´dnieniem reklamy, 
                  promocji i sponsoringu według rodzaju skutków                CałoÊciowo   36                                             

                 Ochrona prywatnoÊci klienta

       PR8     Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczàcych 
                  naruszenia prywatnoÊci klientów oraz utraty danych          CałoÊciowo   35                                             

                 Zapewnienie zgodnoÊci z regulacjami 

       PR9     WartoÊç pieni´˝na istotnych kar z tytułu niezgodnoÊci 
                  z prawem i regulacjami dotyczàcymi dostarczania 
                  i u˝ytkowania produktów i usług                                        CałoÊciowo   72                                             
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OÊwiadczenie
Kontrola Poziomu Stosowania GRI

GRI niniejszym oÊwiadcza, ˝e Bank Millennium S.A. przedstawił Słu˝bom Sprawozdawczym GRI swój raport
„Odpowiedzialny Biznes 2012”. Słu˝by Sprawozdawcze GRI stwierdziły, ˝e przedmiotowy raport spełnia wymogi
Poziomu Stosowania B.

Poziomy Stosowania GRI wskazujà zakres, w jakim w przedstawionym raporcie zrównowa˝onego rozwoju
zastosowano treÊç Wytycznych G3.1. Weryfikacja potwierdza, ˝e wymagany zestaw i liczba ujawnieƒ dla
potrzeb przedmiotowego Poziomu Stosowania zostały uwzgl´dnione w raporcie oraz ˝e Indeks TreÊci GRI
stanowi rzetelnà reprezentacj´ wymaganych ujawnieƒ, jak opisano w Wytycznych GRI G3.1. Metodologia
weryfikacji raportów znajduje si´ na stronie: https://www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-
Methodology.pdf

Poziomy Stosowania nie przekazujà opinii na temat wyników zrównowa˝onego rozwoju sprawozdawcy 
ani te˝ na temat jakoÊci informacji w raporcie.

Amsterdam, 6 marca 2013 r.

Nelmara Arbex
Zast´pca Dyrektora Wykonawczego
Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI)  jest organizacjà opartà na sieci, która była pionierem w opracowaniu najpowszechniej stosowanych na Êwiecie
zasad sprawozdawczoÊci zrównowa˝onego rozwoju i działa na rzecz ich ciàgłego udoskonalania i stosowania w skali całego Êwiata. Wytyczne GRI
okreÊlajà zasady i wskaêniki, które organizacje mogà stosowaç do mierzenia i raportowania swych wyników ekonomicznych, Êrodowiskowych i społecznych.
www.globalreporting.org 

Zastrze˝enie: W zakresie linków zewn´trznych, do których dany raport zrównowa˝onego rozwoju si´ odnosi, w tym do materiałów audiowizualnych,
niniejsze oÊwiadczenie dotyczy jedynie materiału przekazanego GRI w czasie Kontroli w dn. 26 lutego 2013 r. GRI jednoznacznie wyklucza stosowanie
oÊwiadczenia w odniesieniu do wszelkich póêniejszych zmian przedmiotowego materiału.



Podziel si´ z nami swojà opinià

Dzi´kujemy za zapoznanie si´ z naszym raportem.

JeÊli chcieliby Paƒstwo podzieliç si´ z nami swojà opinià na jego temat, b´dziemy zobowiàzani za przesłanie
komentarza na adres: 

Anna Pulnar
Konsultant ds. CSR

csr@bankmillennium.pl



Sławoj Dubiel

Urodził si´ 25 paêdziernika 1964 r. w Tarnowskich Górach. 

Absolwent Wy˝szej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Paƒstwowego Studium Kulturalno-
-OÊwiatowego w Opolu (specjalizacja fotografia i film). Obecnie pracuje jako fotograf w Biurze
Prasowym Politechniki Opolskiej. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych, zdobywajàc m.in. I nagrod´ XV Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze
w 2008 roku.  Od 2000 roku jest członkiem Zwiàzku Polskich Artystów Fotografików, 
a od 2011 roku – członkiem (i współzało˝ycielem) Fundacji Warsztatów Fotograficznych 2.8.

Tworzy głównie czarno-białe fotografie przestrzeni postindustrialnych (np. Cementownia Groszowice,
Fotorealizm, Vedute di Silesia, Dwie tradycje), klasyczne fotografie krajobrazu (np. Pamiàtka
z Karkonoszy, Fotografia – Nowe Media) oraz dokument fotograficzny (np. Marginesy historii,
Âwiatłoczułe kartki, Naturalna historia).

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2004 roku i 2007 roku.

Wa˝niejsze wystawy:
Fotografie, KMPiK, Opole, 1986, ... pijcie herbat´ o poranku, Galeria 5d/3 A. J. Lecha, Opole,
1987, Fotografie, Galeria Korytarz, Jelenia Góra, 1997, RzeczywistoÊç absolutna, Galeria Korytarz,
Jelenia Góra, 2002, Babie Lato, Muzeum Regionalne, Radomsko, 2003, Karkonosze, Rudawy,
Jelenia Góra, 2005, Cementownia Groszowice, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratysława, 2006,
Fotografie 1986-2006 Galeria WejÊcie PWSZ, Głogów, 2007, Âwiatłoczułe kartki Aneks Fotgrafii,
GSW, Opole, 2010, Vivat Akademia, Vivat Professores, Plac WolnoÊci, Opole, 2011,
Kuênia Osowiec, Galeria MBP, Opole, 2012, Historia Naturalna, CMJW, Opole, 2012.

www.slawojdubiel.art.pl

efektniedoskonalosci.blogspot.com
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Realizacja: 

02-457 Warszawa, ul. CzereÊniowa 19a,   tel.  22 868 73 95,  fax  22 868 73 96,  

                                   e-mail:  biuro@grupacodex.pl,    www.grupacodex.pl

                                   fotografie z cyklu Babie Lato:  Sławoj Dubiel

projekt graficzny:  Marek Wajda fotografia Prezesa Zarzàdu:  Piotr Waniorek

                                   Raport Odpowiedzialny Biznes został wydrukowany na papierze ekologicznym Arctic Volume
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